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 نمقابله با آ هایراهاستفاده از کاالی ایرانی و  و تولید داخلی بررسی موانع :مقالهعنوان 

 1نگارنده: الهه نوبخت

 چکیده:

خود کفایی  اساسی زندگی بشری است و زیربنای اصلی اقتصاد یک کشور، یهااقتصاد یکی از زیر ساخت

همواره اسالم بر کار و تولید پویا تاکید داشته است و از مسلمانان می خواهد برای  .است جامعه نیازهای تولید  در

ار می ریم و فشاگر اقتصاد مسلمانان دچار بحران شود دشمن با اهرم تح ،حفظ استقالل، اقتصاد قوی داشته باشند

 تواند به اهداف خویش دست پیدا کند.

حمایت »به عنوان سال  ۹۷در این میان نامگذاری سال و  ،یمل دیتول بر انقالب معظم رهبر تأکیدبا توجه به 

 یهاهیاپمردم و مسئولین به سمت رونق و گسترش تولید ملی به عنوان یکی از تا  دارد ضرورت« از کاالی ایرانی

 و موانع تولید داخلی برخی بررسی حاضر درصدد است به نوشتاربر این اساس حرکت نمایند.  اقتصاد مقاومتی

 بپردازد. مقابله با آن یهاراهکاالی ایرانی و 

کشور موانع متعددی بر سر تولیدات داخلی وجود دارد که با اتخاذ صحیح از سوی دولت و مسئوالن و در 

مشکالت ساختاری کشور می توان به  داخلیموانع تولید مهم ترین مرتفع نمود. از همکاری مردم می توان آن ها را 

 ،ورود غیر قانونی کاالهای خارجی از مرز اشاره نمود، کنندیمداخلی هزینه سنگین تحمیل کنندگان که به تولید 

که متاسفانه به ضرر  باال بانکی بهره ارز، نرخ اخذ مالیات ها، نوسانات ،یخارج یاالهاک مصرف و االهاک واردات

 ان وتولیدات بی کیفیت تولید کنندگبه  توانیممهمترین عوامل استفاده از کاالی خارجی  و باشدیمتولید کنند 

 و ...، قیمت باالی کاالی داخلی ، عدم ارائه محصوالت جدیدو سالیق آنها یمشتر خواسته به توجه عدمهمچنین 

 توانمی یرانیا یاالکو  کنندگان داخلیتولیدحمایت از  برطرف نمودن موانع تولید و اصلی کار هایراه برشمرد.

دار آتی یا راهبردی کشور( که مورد اجماع نظر تمام دولت مزیت هایفعالیترشتهاتخاذ یک سیاست صنعتی ) به

 ،اشاره نمودبرای تولیدکنندگان مدت از ثبات حمایتی برخوردار باشد، میان ی دورهباشد و در و همچنین مجلس 

ورود کاالی  مبدأکنترل مرزها به عنوان متخصصان در کشور،  اختراعات و ابداعات از دولت و مسئولینحمایت 

ه خرید کاالی ایرانی، بازنگری در اخذ مالیات ، کاهش هزینه تولید، فرهنگ سازی و ترغیب مردم بخارجی و قاچاق

  در اقتصاد کشور راهگشا باشد. تواندمینیز ... از تولیدکنندگان و
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 مقدمه:

 «اقتصاد مقاومتی»امور  نیمهمتر ازاستفاده از کاالی ایرانی  و داخلی دیتول حمایت از ،ینونک حساس طیشرا در

 انیبن و رهیکپ بر دشمنان حمالت آماج هک چرا؛ است یهیبد ملزومات از یمل اقتصاد تیتقو و شده محسوب

 استقالل ریمس در یرانیا هیسرما و یمل دیتول گرفتن دهیناد رو، نیا از است، افتهی شیافزا شورک یمال و یاقتصاد

و  ،یمل دیتول بر انقالب معظم رهبر هک یهنگام. است ینابخشودن و آمریکا غرب یهامیتحر با مقابله و یاقتصاد

 و مردم آحاد بر ران،یا هیعل غرب یهامیتحر دیتشد با هک است آن نیمب ،کنندیم دکیتأ استفاده از کاالی ایرانی

بر 1. بپردازند هامیتحر ردنک یخنث یرااستفاده از کاالی ایرانی ب و یمل دیتول از تیحما به است الزم نیمسئول

خرید حمایت از تولید ملی و این است که ملت و دولت به « اقتصاد مقاومتی»های مهم ز مهرها یکی این اساس

قع در وا د تا تولید داخلی رونق پیدا کند،باید جنس ایرانی خریداری شو و کاالهای داخلی توجه داشته باشند،

است  یاونهگبه  کشورها اکثراقتصاد مقاومتی به معنای نگاه به درون و عدم وابستگی اقتصادی به دیگران است، در 

 2که از کاالی داخلی استفاده شود تا اقتصاد آن کشور رشد یابد.

جبات نابودی کاالهای خارجی عالوه بر خروج ارز بدون عوارض گمرکی و مالیاتی موبر این اساس استفاده از 

و تولید کنندگان داخلی قدرت  شودیماقتصاد ملی را به همراه دارد. کاالها با قیمت بسیار نازل وارد بازار مصرف 

رقابت با آنها را ندارند و در نتیجه دچار رکود اقتصادی و در پایان ورشکستگی را برای تولید کنندگان به همراه 

تولید کننده محصوالت داخلی باعث بیکاری کارگران، وارد آوردن  یاهشرکتاز سوی دیگر شکست ، خواهد داشت

 وسعهت یهاطرحاقتصادی و سیاسی و  یهابرنامهفشارهای سنگین اقتصادی بر قشرهای آسیب پذیر و عدم تحقق 

 3دیگر ورود قاچاق کاال خواهد بود. یهاانیزکه از  شودیماقتصادی  ی 
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امر مهم، برنامه ریزی و طراحی مناسب از سوی دولتمردان تا با نگاهی ویژه به این  رسدیملذا ضروری به نظر 

انجام گیرد و برای اجرای هر چه بهتر آن تالش شود و از سوی دیگر با  برای حمایت از تولید داخلی و مسئولین

 1.قدم برداشته شود و رونق گرفتن تولید مردم از کاالی ایرانی به سمت خودکفایی ی  استفادهفرهنگ سازی و 

و راهکارهای  تولید ملی و کاالی ایرانیموانع  و بررسی دقیق نییتب هک است تصور نیا بر حاضر مقاله نگارنده

 به اقدام خود، به مربوط طیمح شناخت باتا مسئولین  سازدیمفراهم  را انکام نیامناسب در این خصوص، 

با آگاهی و شناخت هر چه بیشتر نسبت  و اجرای هر چه بهتر این امر مهم نمایند و مردم نیز یزیر برنامه و یطراح

 فایی تولید و رونق اقتصادی کشور اقدام نمایند.به استفاده از کاالی ایرانی در شکو

 اهمیت اقتصاد و تولید از دیدگاه اسالم 

خود کفایی  اساسی زندگی بشری است و زیربنای اصلی اقتصاد یک کشور، یهاساختاقتصاد یکی از زیر 

ولید ت ی  مسالهانی نائل شود باید در جه عزت و اقتدار به بخواهد اگر اسالمی ایران. است جامعه نیازهای تولید  در

ما سلطه ا. هد کردبه خودکفایی و استقالل برسد و اال همیشه دست نیاز به سوی بیگانگان و استعمارگران دراز خوا

وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرینَ » :دیفرمایمسوره نساء  141 قرآن طبق آیهدشمن بر جامعه اسالمی و مسلمانان از نظر 

امری نارواست «. .قرار نداده است [مؤمنان، برای کافران راه ]تسلّطی [و خداوند هرگز بر ]زیانِ ؛الْمُؤْمِنینَ سَبیالً یعَلَ

توانند ای که آنان بگونه بهو هرگونه ارتباطی که باعث افزایش و گسترش نفوذ بیگانگان در جامعه اسالمی گردد 

 .2شوددر امور مسلمین دخالت کنند، ممنوع تلقی می

ر را کاداشتند و پیامبر اسالم زمانی که مردم فقیر بودند مردم و مسلمانان را به کار و کوشش وا میدر واقع 

ت اگر عباد؛ العِبَادَةُ سَبعُونَ جُزءاً أفضَلُهَا طَلَبُ الحاَللِ»خوانیم که دانستند، در روایتی از آن حضرت میعبادت می

پول درآوردن از راه صحیح و تخلف نکردن، از همه  3.آن، طلب روزی حالل استقسمت باشد، بهترین قسمت  ۷0

رَ قَمَن وَجَدَ ماءً و تُراباً ثُمَّ افتَ»فرمایند: کشاورزی می ( دربارهعلیه السالم) یعلعبادات باالتر است. امیرالمؤمنین 
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کار نکند( خداوند او را از رحمت خودش دور کند )اگر کسی آب و خاک داشته باشد و باز اظهار فقر  1؛فَاُبعَدَهُ اهللُ

 ی، درآمد و کار داشتند خیلی فراوان است.ص( درباره مسائل اقتصاداکرم )تأکیداتی که ائمه و پیامبر  «سازد.می

خطرات و مضّرات روی آوردن به استفاده از کاالهای بیگانگان  (السالمعلیهم)معصومین  در کنار درآمد و تولید، 

 .انددادهرا تذکر 

: فرمودندمی همواره( علیه السالم) علیامام  امیرالمؤمنین :فرمایدمیحدیثی  در( علیه السالم) صادقامام  

مادامی که این امت لباس بیگانه نپوشند و غذاهای آنان را استفاده نکنند همواره در خیر خواهند بود و هنگامی »

در اینجا مقصود از لباس بیگانه، لباس غیر مسلمان است که  2«که چنین کنند خداوند آنان را ذلیل خواهد کرد.

 به معارف الهی اعتقاد نداشته باشد.

در اینجا بر این است که وابستگی در مصرف به بیگانگان امر مذمومی است و امت اسالمی  امیرالمؤمنینکید تأ 

هرگز نباید در پوشاک و خوراک خود به بیگانه نیازمند باشد و در صورت چنین نیازی جامعه اسالمی ذلیل خواهد 

، خرید و فروش این اجناس در بازار دگردمیبود. وقتی استفاده از پوشاک و خوراک بیگانه امر مذمومی تلقی 

خداوند به پیامبری از پیامبران »: فرمایدمیدر این باره  علیه السالم() باقرامام  .اسالمی نیز بدون تردید مذموم است

وحی فرمود که به قومت بگو: لباس دشمنان مرا نپوشید و غذای آنان را نخورند و به شکل آنان ظاهر نشوند که در 

 3 «.همانند آنها دشمن من خواهند بودآن صورت 

بر مسئله اقتصاد از نظر سیاسی نیز مهم است، کشور برای مستقل بودن، باید خودکفا باشد به  اسالم تأکید 

های توانستند سکه بزنند و سکهویژه در مسائل ضروری همچون اقتصاد، مهم است. در اوایل اسالم، مسلمانان نمی

هایی که از روم شد، در زمان عبدالملک مروان، روی پارچهپارچه نیز در روم تولید می رومی در دسترس مردم بود،

، خدا»آمد چیزهایی نوشته شده بود که پس از ترجمه، متوجه شدند که در قسمت نقش پارچه، نوشته شده: می

 ن پارچه نبایدهمان شعار غلط مسیحیت که شرک است، عبدالملک مروان دستور داد که ای« عیسی و روح القدس

ر ها به پیامبوارد شود و حکومت روم پیام داد که اگر جلوی واردات پارچه رومی گرفته شود از این به بعد روی سکه

ها با شعار غیر اسالمی دانست چه کند و درمانده شده بود، از طرفی پارچهکنیم، عبدالملک نمیاسالم توهین می

 شود.ه اگر مانع از واردات پارچه شود به پیامبر اسالم توهین میشد و از سوی دیگر تهدید شد کوارد می
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ید چه داند که بای( معلیه السالمباقر )علما جمع شدند فکرشان به جایی نرسید، یک نفر گفت که امام محمد 

نخستین کسی که دستور  -کرد، ماجرا را برای ایشان تعریف کردند آن حضرت زدن سکه را به آنان آموزش داد 

به آنان آب کردن طال یا نقره و غیره و ساخت قالب را آموزش  -زدن سکه در اسالم را صادر کرد، آن حضرت بود 

های تولید مسلمانان تبدیل های رومی به سکهی شود و تمام سکهها باید جمع آورداد، ایشان گفتند تمام پارچه

(، ضربه مهمی به اقتصاد روم وارد شد. با این کار دیگر پارچه با شعار لیه السالمعباقر )شود و با این اقدام امام 

 1 کفرآمیز در کشور اسالمی نبود.

ها به دلیل مسائل اقتصادی و عدم خودکفایی نها و ذلیل شدهای زیادی دارد که زیربار رفتنتاریخ اسالم نمونه

اقتصادی بوده است. اینکه رهبری تأکید دارند به همین دالیل است، باید دانست که اگر اقتصاد مستقل نباشد 

ل شود، دشمنان به دنبال تحمیتوان استقالل سیاسی کامل داشت، اگر کشور وابسته باشد مشکل ایجاد مینمی

ود هستند بنابراین برای استقالل فرهنگی، نظامی و ... باید استقالل اقتصادی داشت و کردن فرهنگ و سیاست خ

 .شود که برخی از کشورها ذلیل کشورهای دیگر شونددر این بخش خودکفا بود؛ تهدیدات اقتصادی سبب می

 بود، ؤثرم کشور اقتصاد پیشرفت در که داشتند تأکید وطنی کاالهای خرید بر قدیم، از نیز همانگونه که علما

د که هر کسی نوشتن اینامه تفاهم همدیگر با اصفهان علمای از نفر 11 قبل، سال 150 یا 100 حدود اصفهان در

خوانیم و هر کس، میّت خود که ازدواج کند و قباله ازدواجش را روی کاغذ غیر ایرانی بنویسد، ما عقد برایش نمی

 آن رب ما کند کفن – است داشته رونق اردستان در کرباس زمان، آن در اینکه مثل –را با کرباس غیر اردستانی 

توانند به سراغ افراد دیگری بروند اما ما عقد ز خواندن جایز نیست، مینما مییگوینم البته خوانیم،نمی نماز میّت

 خوانیم.و نماز نمی

های ایرانی بود. دکمه پیراهن پارچههای آنان با علما در آن زمان توجه داشتند به این مسائل، بیشتر لباس

 گرفت،ساختند، از جنس ابریشم بود و در مادگی دکمه قرار میعلما گره بود، با نخ، گره همانند یک دکمه، می

کردند چراکه در آن زمان دکمه ایرانی وجود نداشت اما از دکمه خارجی استفاده علما از دکمه استفاده نمی

 2 کردند.نمی
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وده است. وچند نفر دیگر بآقا نوراهلل اصفهانی حاجتوسط تأسیس شرکت اسالمیه  کارهای ابتکارییکی دیگر از 

در  مشروطهکه در دوران  ه استهایی بودانهو یکی از اولین و مهمترین کارخ سهامی عامشرکت  ،شرکت اسالمیه

ایران با هدف تأمین منسوجات مورد نیاز مردم ایران و مقابله با وابستگی به خارج، با تالش و حمایت اغلب بازرگانان 

در  میرزا ابوالقاسم زنجانیو  نوراهلل نجفی اصفهانیو  آقا نجفی اصفهانی، به ویژه کاشانو  شیرازو  اصفهانو علمای 

در خرید سهام و همچنبن محصوالت شرکت به سرعت با استقبال گسترده مردم  ه بود.تأسیس شد 12۷8فروردین 

شرکت اسالمیه  .هایی در بسیاری شهرها و همینطور در خارج از ایران ایجاد کردخود مواجه شد و به تدریج شعبه

نیز  صرافیهمچنین این شرکت به فعالیت  .دبو نساجیاولین تالش در صنعت مدرن در ایران خصوصاً در زمینه 

 1رفته است.شمار میدر ایران به سهامو بانکداری و  بانکهای تأسیس اشتغال داشت و یکی از زمینه

، استقالل سیاسی تواندمیمهمی است که  هایاهرماز دیدگاه اسالم اقتصاد و تولید داخلی یکی از  بنابراین

 فرهنگی، نظامی و... را برای کشورهای مسلمان در پی داشته باشد و هرگونه وابستگی به دشمنان را از بین ببرد.

 و کاالی ایرانی تولید داخلیدر  یو عمل یالتزام علم

 ی  جامعهی مالتزام علو استفاده از کاالی ایرانی دو بحث مهم مطرح است: اول  برای حمایت از تولید داخلی

 و تولید ملی ما به حمایت از ی  جامعهلی مالتزام ع و دیگری کاالی ایرانی تولید ملی و استفاده از به حمایت از

 .کاالی ایرانی

که  داندهیرسمروز ما به سطحی از رشد ا جامعهپیرامون نتایج حمایت از کاالی ایرانی، علمی، در مسئله التزام 

افی است که تردید داشته باشد حمایت از کاالی ساخت داخل، به نفع رونق کمتر انسان اهل مطالعه و انص

هایی که اما تعداد خانواده ؛انی و کاهش وابستگی به بیرون استتعطیل و اشتغال کارگران بیکار ایرهای نیمهکارگاه

انیان رفتار جمعی ایر ی  مؤلفهواقعاً مطابق این باور، عمل کنند به قدر کافی زیاد و فراگیر نیست تا این باور به 

گذاران قرار گیرد، رفع موانع عملی همت سیاست ی  وجههاگر این گزاره درست باشد، آنچه باید  .تبدیل شده باشد

ود و گشا نخواهد بای اگر بر اراده و انگیزه اثرگذار نشود، گرهاست. تکرار استدالل علمی و ساختن محصوالت رسانه

 2 .آیدرای درمانِ نخواستن به کار نمیعالجِ ندانستن، ب ی  نسخه

                                                           
 1- eqtesad.com-e-donya :۹۷/ 13/5، تاریخ بازدید 

 8/4/۹۷بازدید:  تاریخ https://monitoreconomy.ir ،موانع ذهنی و عینی حمایت از کاالی ایرانی سید احسان خاندوزی، -2 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
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فقط از مصرف کننده  اگر ،روندمیبه سمت خرید کاالی داخلی  هاخانوادهبا التزام عملی است که  در واقع

بخواهیم کاالی داخلی بخرد بدون اینکه تولید کننده حمایت شود، پس از مدتی تولید کننده به تولید کاالی با 

 .کندمیبت با کاالهای وارداتی عادت کیفیت بد و غیر قابل رقا

داخلی بدون تحول در کاالهای داخلی به لوث شدن تولیدات داخلی منتهی  هایکنندهحمایت توسط مصرف 

 .1یابدمیو در نتیجه رقابت تولید کننده داخلی در مقایسه با کاالهای وارداتی کاهش  شودمی

عنوان نمونه حمایت های اسالمی و ایرانی معنا دارد: بهارزشحمایت از کاالی ساخت داخل در تناسب با سایر 

ی یا کاالهای هاقطعهگذار حکیم نخواهد بود و اگر ویژگی و کیفیتی مقصود سیاست «هر»کاالی ایرانی با « هر»از 

و به  دشوهای تولید، محصوالت معیوب یا فاقد استاندارد منجر میهستند که استفاده از آن به کاهش عمر دستگاه

شود. همچنین این تصور که در ورای شعار حمایت مشمول آن نمی توصیهکند، کننده زیان وارد میسالمت مصرف

کاالها، انکار استفاده از محصوالت خارجی، بستن مرزهای تجارت، انزوای جهانی « تمام»، خودکفایی در 13۹۷سال 

است که موجب روگرداندن و عدم تصدیق این ایده از  هاییفهمیکجو اباطیلی شبیه به آن وجود دارد، از دیگر 

تنها برای هیچ اقتصادی ممکن نیست بلکه . خودکفایی در تمام محصوالت، نهشودمیجامعه  بدنهاز  ایپارهطرف 

 بلندمدت هنگفت ی  هزینهشود: یعنی گاه عقل، ما را به جایگزینی محصوالت داخلی که مطلوب هم شمرده نمی

)مانند کاالهایی که هیچ مزیتی برای صرف منابع داخلی  خواندفرامیران دارند با محصوالت خارجی، و غیر قابل جب

برای تولید آن وجود ندارد یا مصرف چوب و کاغذ و غیره که به بهای از دست رفتن منابع طبیعی نسل حاضر و 

 2.آتی است

 عقالنیت اقتصادیدر این مورد است که چگونه محقق گردد.  از التزام علمی، التزام عملی ترمهم ی  مسئلهاما 

وطن است، فراسرزمینی است و تعلقات ملی ندارد؛ بنابراین آدمیانی شود، بیمدرن ترویج می هایتئوریکه در 

 گفتمیکنند. آدام اسمیت جیب خودشان و نفع خودشان، انتخاب می ی  چرتکهدهد که صرفاً با پرورش می

ر شماع خود کار کند به نفع جامعه نیز خواهد بود اما این تعمیم که برخی جاها درست است، بیهرکس برای نف

تر و تر از تولیدی پوشاک است اما آیا هر ارزانزحمتمثال نقض دارد: فروش لباس قاچاق چینی حتماً کم

 سودآورتری، در راستای نفع ملی نیز هست؟

                                                           
 8/4/۹۷، تاریخ بازدید: http://shooshan.ir ،موانع تولید برای حمایت از کاالی ایرانی کاهش یابد، سید مرتضی افقه -1 
 8/4/۹۷تاریخ بازدید:  https://monitoreconomy.ir ،موانع ذهنی و عینی حمایت از کاالی ایرانی سید احسان خاندوزی، -2 

 

http://shooshan.ir/fa/news/86579/موانع-تولید-برای-حمایت-از-کالای-ایرانی-کاهش-یابد
http://shooshan.ir/fa/news/86579/موانع-تولید-برای-حمایت-از-کالای-ایرانی-کاهش-یابد
http://shooshan.ir/
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ظار کند و جز این نباید انت، انسان فقط به نفع مادی خود نگاه میدر بیان ژورنالیستی و کالسیک از اقتصاد

جامد انای در ذهنِ تولیدکننده، به تولید یا واردات هر محصول که بیشترین سود را دارد میداشت. چنین اندیشه

ن کیفیت. ریکننده، به رفتار حداکثرسازی منفعت از طریق انتخاب کاالها با کمترین هزینه و بیشتو در ذهنِ مصرف

جامید انمنافع فردی می بهانهروحی، به زیر پا گذاشتن مصالح جامعه به حساب بیاز آنجا که تحقق چنین ماشین

قبل در مهد اقتصاد مدرن نیز به تصحیح این انگاره همت  هادههوار و گسیختنی در پی داشت، از ای ذرهو جامعه

 :گماشتند. این تصحیح با دو اهرم دنبال شد

و  ، ارجمندکنندگانمصرفرا در منطق تولیدکنندگان و  گرایانهملیاخالقی یا  هایارزشکه « هرم فرهنگیا»

یا نخبگانِ وفادار به منافع ملی را پیش چشم مردمان،  هاخانوادهیا  هاشرکتساخت و الگوهایی اخالقی از محترم می

در کتاب خود به خائن پنداشتن خریداران کاالهای ساکن آمریکا  ایکره؛ چانگ از اقتصاددانان آراستمیبزرگ 

یا شعارهای « ساخت کشورم». تزریق حس افتخار برای عبارت کندمیقبل اشاره  هایدههخارجی نزد مردم کره در 

 .دیگر، در همین راستا است برنامهجمهور فعلی آمریکا در خرید محصوالت آمریکایی و هزاران رئیس

و  هاتشویقرا از  (local content) باالی محتوای بومی ی  درجهکه تولیدکنندگانِ با « اهرم حقوقی»

مالیاتی باالتر،  هاینرخکاالهای خارجی یا لوکس را با  کنندگانمصرفیا  ساختمیمند های قانونی بهرهحمایت

رای ب ایگیرانهسختادهای پیشرفته، قوانین ، تمام اقتصکنندهمصرف. برخالف شعار آزادیِ دادمیمورد حمله قرار 

صرفاً بازاری موجب بازدارندگی  هایقیمتمصرف خارج از الگوی انرژی و سایر کاالهای راهبردی وضع کردند تا اگر 

 .مالیاتی سبب حفظ منافع ملی شود هایقیمترفتار مردم نیست، این قوانین و 

انسان صرفاً »ور ما، به شکل افراطی توسط ویروس فرامتوسط شهری در کش طبقهواقعیت آن است که 

اگر در جایی نفع ملی ایرانیان با پرداخت درصدی بیشتر برای پوشاک  کنندمیاند و گمان آلوده شده« اقتصادی

ز جیب ای ااهداف، هزینه دستآنشود، نباید برای وطنی یا اندکی کیفیت کمتر برای لوازم خانگی داخلی حفظ می

کننده وجود دارد و آن صنعت خودرو است. ر این میان البته یک مصداق همیشه آزاردهنده و توجیهبپردازد. د

های ناظر بر تولیدکننده را به سرعت و جدیت، کننده داد و دولتانصافاً در این خصوص باید حق را به مصرف

خودرو، به عامل توجیه  ما، مصداق خاص جامعهمؤاخذه و مأمور رفع این نقصان کرد. در گفتگوهای عمومی 

ربط و باربط تبدیل شده است و درنتیجه، مخاطب حمایت از کاالی ایرانی در سایر مواضع بی ی  ایدهسرکشی از 

 .ای برای منافع اجتماعی نیستعام با وجود علم به منافع خرید کاالی ایرانی، در عمل حاضر به پرداخت هیچ هزینه
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انِ انس ایدهسبب رسوخ د که حاضر به پرداخت هزینه نیستند اما نه بهالبته اقلیت دیگری نیز وجود دارن

جهت نفوذ ویروس تفاخر و توهم ملحق شدن به طبقات باال با معیار مصرف کاالی خارجی اقتصادیِ محض، بلکه به

ی ئاصطالح خرید اجناس برند(. این گروه، حتی حاضر به رفتارهای ضد انسان اقتصادی و غیرعقالو لوکس )به

هستند )پرداخت چند برابر هزینه برای رفع نیاز مشابه و کاالی تقریباً مشابه(. گره خوردن منزلت اجتماعی با 

 .1حمایت از کاالی ایرانی شمرده شود ایدهمانع عملی دیگری در مسیر  تواندمیمصرف کاالهای ویژه، 

از تولید داخلی و خرید کاالهای ساخت اگر در کنار التزام علمی و فرهنگ سازی در سطح جامعه برای حمایت 

 از سوی دولتمردان و مسئوالن برای حمایت از تولید داخلی که به کیفیت و کاهش قیمت داخل، التزام عملی

 باشد. مؤثردر اقتصاد ثابت و پایدار بسیار  تواندمیصورت گیرد 

 ایرانی کاالی و داخلی تولیدموانع 

گذاری در ایران حاکی از آن است که اوالً معضالت اقتصادی ایران اعم شناسی مشکالت تولید و سرمایهآسیب

نامولد  هایگری و تضعیف بنیه تولید در مقابل رونق بخشاز تعمیق فساد، گسترش اقتصاد پنهان و رواج واسطه

به  یران،ها، محیط نهادی ایران است. محیط نهادی اترین آنتری دارد که بنیادیاقتصاد، ریشه در مشکالت عمیق

های گرفته است که به جای حمایت از بخشای شکلگونهواسطه وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، به

کشور،  های تولیدیهای نامولد است. ثانیاً علیرغم گستردگی مشکالت و موانع پیش روی بخشمولد، مشوق فعالیت

بر، بخش عظیمی از موانع پیش ند بسیار دشوار و زمانها، هرچمعضالتی در اقتصاد ایران وجود دارند که حل آن

 :شودمیکه در اینجا به برخی از این موانع اشاره .2های تولیدی کشور را مرتفع خواهد ساختروی بخش

 برای تولید کنندگان ساختار کشور -1

ولید ساختار موجود تو  کنندمیهستند که به تولید داخلی هزینه سنگین تحمیل  ایگونهساختار کشور به 

که کاالهای داخلی را با هزینه باالتر تولید کند و در نتیجه برای فروش کاال و کاهش  کندمیکننده را مجبور 

بنابراین فقط تولید کننده داخلی مقصرنیست که کاال را با کیفیت پایین یا ، کندمیهزینه، به ناچار از کیفیت کم 

بلکه ساختار موجود و حمایت نکردن واقعی مسئوالن نظام از تولید داخلی باعث افزایش  کندمیبدون کیفیت تولید 

 .3انجامدمیهزینه تولید شده و به کاهش کیفیت تولیدات 

                                                           
 8/4/۹۷تاریخ بازدید:  https://monitoreconomy.ir ،موانع ذهنی و عینی حمایت از کاالی ایرانی سید احسان خاندوزی،. 1
 .13۹6های اقتصادی اتاق بازرگانی، مر کز تحقیقات و بررسی ایران، در سرمایه گذاری و تولید موانعجعفر خیرخواهان، سارا پارسی،  .2

 8/4/۹۷، تاریخ بازدید: http://shooshan.ir ،حمایت از کاالی ایرانی کاهش یابدموانع تولید برای ، سید مرتضی افقه -3 

http://shooshan.ir/fa/news/86579/موانع-تولید-برای-حمایت-از-کالای-ایرانی-کاهش-یابد
http://shooshan.ir/
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 ارز نرخ نوسانات-2

 اقتصادی متغیرهای سایر با خود تعامالت دلیل به که است اقتصاد کلیدی متغیرهای از یکی ارز نرخ

 از ایعمده بخش که ازآنجایی .است بوده کشور اقتصادی فعاالن و سیاستگذاران پردازان، نظریه هموارهموردتوجه

 بخشهای برای ایران در ارزی سیاستهای اتخاذ چگونگی است، واردات به متکی و واردات پایه بر ایران اقتصاد تولید

 همواره دارد ایران اقتصاد در آن تغییرات و ارز نرخ که حساسیتی و اهمیت علیرغم ،است اهمیت حائز تولیدی

 .اندشده ناپذیری جبران صدمات متحمل آن افزایش و نوسانات از کشور، مولد و تولید بخشهای

 آنها تولید که است کاالهایی تولید هزینه واسطه به تولیدکنندگان هزینه رفتن باال معنای به ارز نرخ رفتن باال

 توان آن پی در و شده کاسته آنها تولیدی توان از لذا است، ایسرمایه و ایواسطه اولیه، مواد واردات به وابسته

 الشعاع تحت را تولید ظرفیت افزایش و گذاری سرمایه پذیری توجیه امر این .یابدمی کاهش نیز داخلی تولید رقابت

 1خود قرار دهد.

 ورود کاالی خارجی -3

ی کنند و حتورود کاالی خارجی است، این افراد به کشور خیانت میمتأسفانه راه درآمد برخی از افراد از مسیر 

، کندممکن است فرد وارد کننده، دولتی باشد و اگر کاالی خارجی خرید کند، هدایا و امتیازاتی را دریافت می

کار  این در بسیاری از موارد توانند جلوی کاالی قاچاق و واردات را بگیرند، اماها با وجود اینکه میمتأسفانه دولت

 2 اند.را انجام نداده

 یواردات یاالهاک مصرف روند -4

 .است برخوردار یادیز تیاهم از جهان اقتصاد لک توسعه و رشد یبرا یجهان تجارت گسترش یلک طور به

 نیع در .است برخوردار یشتریب تیاهم از هستند رو روبه منابع مبودک با هک ییشورهاک یبرا خصوص هب مهم نیا

 .بگذارد یجا بر زین یمنف جینتا شورهاک داخل در تواندمی واردات مخصوصاً و یتجار مبادالت موارد یبرخ در حال

 واردات باشند، نداشته را یخارج مشابه محصوالت با رقابت توان مختلف لیدال به یداخل عیصنا هک یطیشرا در

 .آوردمی وارد داخل یدیتول یواحدها یرو یمضاعف فشار ،یخارج یاالهاک مصرف و االهاک

                                                           
 2۷ ص، 13۹6های اقتصادی اتاق بازرگانی، مر کز تحقیقات و بررسی ایران، در سرمایه گذاری و تولید موانعجعفر خیرخواهان، سارا پارسی، . 1

 .15/4/۹۷بازدید: ، تاریخ تسنیم -2 
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 رواج مردم نیب دربی رویه  مصرف متأسفانه هک دهدمی نشان شورمانک در خانوارها مصرف یالگو مطالعه

 یسو از االهاک نیا گسترده غاتیتبل .است شده شورک وارد زین یرضروریغ یاالهاک اقسام و انواع نیهمچن و افتهی

  .1است داشته یمهم نقش شورهاک نیا از واردات شیافزا در زین گانهیب یشورهاک

 خصوصی هایبانک وجود -5

 بهره نای کند، کنترل را بانکی بهره تواندنمی مرکزی بانک و است خصوصی هایبانک وجود یکی اشتباهات،

اشتباهی است که درصد است، باال بودن بهره بانکی  4انکی که در ایران است در دنیا وجود ندارد، در تمام دنیا ب

 20درصد یا  15دهند اما در کشور ما وجود دارد، تا زمانی که بهره بانکی هیچ یک از کشورهای دنیا انجام نمی

 2.آید، چراکه ریسک و مالیات نداردماند و به بخش تولید نمیها میدرصد است، پول و سرمایه در بانک

 هامالیات-6

 صنعتی-تولیدی بخشهای مالیات خصوص در که رفتمی انتظار این ایران اقتصاد بر حاکم با توجه به رکود

 به دلیل شفاف یا هستند معاف مالیات پرداخت از به نوعی که بخشهایی مقابل در و گیرد صورت هاییبازنگری

 قرار هدف مورد ،کنندنمیپرداخت  مالیاتی)... و سوداگری داللی، فعالیتهای مثل ( درآمدزایی سیستم نبودن

 اقتصادی رشد نرخ و حقوقی اشخاص از دریافتی مالیات رشد نرخ میان تناسبی که است حالی در این. گیرند

 .3ندارد وجود است، فعالین اقتصادی وضعیت گویای که قبل سال

 محیط نامساعد اقتصاد کالن-7

های سود های مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخهای گذشته از نظر شاخصمحیط اقتصاد کالن طی دهه

های مرتبه دوم، مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، طور کلی ساختار کالن تأمین مالی و از نظر شاخصبانکی و به

ت. شرایط نامساعد اقتصاد کالن، از طرق های پولی و غیره در شرایط مساعدی نبوده اسنظام مالیاتی، سیاست

شود. وقتی بنگاهی نتواند محیط اقتصاد کالن و محیط مناسبات های مبادله میمختلف منجر به افزایش هزینه

بینی کند، ناچار خواهد بود موجودی انبار مواد اولیه خود را بیش از حد بهینه نگهداری الملل خود را پیشبین

                                                           
 و کار از حمایت ملی، تولید تحقق داخلی در کاالهای مصرف فرهنگ نقش حاجیگلدی کر ،سامانی انصاری حبیب زاده، حسین رمضان -1 

 58 ، ص13۹1، ۷0 و 6۹ایرانی، سال هفتم، مهندسی فرهنگی، شماره  سرمایه
 2- www.tasnimnews.com 
 .32 ص، 13۹6های اقتصادی اتاق بازرگانی، مر کز تحقیقات و بررسی ایران، در سرمایه گذاری و تولید موانع. جعفر خیرخواهان، سارا پارسی، 3
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نبودقطعیت زیاد است، بنگاه به سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارد. وقتی نبود قطعیت باال است، بنگاه  وقتی .کند

ا به حداقل بینی ناپذیری رهای خود را به صورت غیربهینه متنوع کند تا ریسک پیشکند که فعالیتتمایل پیدا می

ند. در مجموع محیط نامساعد اقتصاد کالن به کگذاری میوقتی نبود قطعیت باالست بنگاه کمتر سرمایه .برساند

توجهی دارد هایی که بخش اصلی تولید را برعهده دارند تأثیر قابلهای بزرگ به عنوان بنگاهویژه بر عملکرد بنگاه

 .1دهدپذیری محصوالت ایرانی را تحت تأثیر قرار میهای مبادله و در نتیجه رقابتو از این طریق، هزینه

 کاال قاچاق -8

 قیمت زیر قاچاق کاالی ورود با .دارد منفی تأثیر کشور ملی گذاری سرمایه بر غیرمستقیم طور به کاال قاچاق

 خود دنبال به و میابد کاهش داخل تولید محصوالت برای تقاضا و خورده ضربه ملی تولید داخل، در کاال تولیدشده

 قاچاق آن بر مضاف .گرددمی موجب را داخلی تولید بخش در گذاری سرمایه کاهش درنهایت و سودآوری کاهش

 سرمایه نصیب بسیاری سود کوتاهی فرصت در کاال قاچاق چراکه .کندمی ایجاد انحراف نیز سرمایهگذاری مسیر در

 2.دارد چشمگیری تفاوت زا اشتغال و مولد فعالیتهای در گذاری سرمایه از حاصل سود با که کندمی گذاران

 یداخل نندگانکدیتول نامطلوب ردکعمل-9

 رمص شیگرا عمده لیدال از یکی محصول عرضه و دیتول نهیزم در نندهکدیتول ردکعمل و رفتار نحوه و شها نگر

 آن و یسودآور یبرا صرفاً را خود تیفعال هک ییها نندکدیتول .است محصوالت دیخر عدم ای دیخر به نندهک ف

 داشته (بلندمدت در) خود محصول فروش و دیتول به دیام تواندنمی دهد، انجام یوتاهک زمان مدت مقطع در هم

 از) آنها قهیسل و ازهاین با متناسب محصول دیتول و یمشتر قیسال شناخت به نندهکدیتول توجه مقابل در باشد،

 3اشد.ب بلندمدت در شتریب فروش و دیتول یبرا یعامل تواندمی( ...و استاندارد رد،کعمل تنوع، مت،یق لحاظ

 یمشتر خواسته به توجه عدم-10

 یمشتر هایخواسته و قهیسل به توجه عدم باشد، نندهکدیتول ردکعمل ضعف از یناش تواندمی هک یبعد علل

 به و گرفته دهیناد را او یازهاین و هاسلیقه ،یمشتر از شناخت به توجه با یحت نندهکدیتول موارد؛ یبرخ در .است

                                                           
 http://www.setaresobh.ir موانع تولید ملی،مسعود نیلی،  -1 
 34 ، ص13۹6اقتصادی اتاق بازرگانی، های مر کز تحقیقات و بررسی ایران، در سرمایه گذاری و تولید موانع. جعفر خیرخواهان، سارا پارسی، 2
 و کار از حمایت ملی، تولید تحقق داخلی در کاالهای مصرف فرهنگ نقش حاجیگلدی کر ،سامانی انصاری حبیب زاده، حسین رمضان -3 

 5۹ ، ص13۹1، ۷0 و 6۹ایرانی، سال هفتم، مهندسی فرهنگی، شماره  سرمایه
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 یتهاییمحدود از یناش تواندمی لیدال نیا از یبرخ .کندمی دیتول یمشتر قهیسل از خارج محصول متعدد لیدال

 را خود دیتول لیدل هر به هک یا ه نندکدیتول حال هر در .باشد .... و یاعتبار یمال یتهایمحدود دیتول نهیزم در

 .باشد دواریام خود محصول دیخر یبرا نندهک ف مصر یبندیپا به تواندنمی ند،کن ارائه یمشتر خواست با متناسب

 دیجد محصول ارائه عدم-11

 دیتول به اقدام و سپرده یفراموش به را دیجد محصول شور،ک نندگانکدیتول اغلب متعدد لیدال به متأسفانه

 به دیجد محصول مصرف یبرا یمشتر یازهاین شود، باعث تواندمی عامل نیهم و نندک یمیقد محصول همان

 کند. دایپ سوق یخارج محصوالت سمت

 گسترش و ردهک حفظ را خود فروش و دیتول همواره آن قیطر از توانندمی یدیتول یواحدها هک یعوامل از یکی

 ازمندین راتییتغ نیا .کندمی رییتغ دائم هک است یمشتر هایسلیقه و هاخواسته د،یجد محصول ارائه عامل دهند

 و دیتول دیجد محصول بازار، قهیسل با متناسب بتواند دیبا نگره ندیآ نندهکدیتول یک .هست زین محصول در رییتغ

  1عرضه کند.

 ترمناسب متیق-12

 .دهندمی نشان نشکوا خود از متیق راتییتغ برابر در خود یدرآمد تیمحدود به توجه با نندهک ف مصر

 نظر در و محصول در سهیمقا با انیمشتر .است یمشتر جذب در مهم اریبس عوامل از یکی مناسب متیق نیبنابرا

 دخالت را ترمناسب متیق خود یینها انتخاب در و گرفته نظر در را متیق عامل حتماً آنها هایتفاوت گرفتن

 ترمناسب یداخل محصوالت متیق با سهیمقا در یخارج محصوالت متیق هک یموارد در انیم نیا در .دهندمی

 .باشد

 دیتول و یالملل نیب یبازارها از یریگ بهره د،بو خواهد شتریب یخارج محصول دیخر به نندگانک مصرف لیتما

 .دهدمی اهشک یداخل محصوالت به نسبت را یخارج محصوالت متیق هک است یمهم و یاصل لیدال از یکی انبوه،

 محصول در تنوع-13

 یطلب ع تنو لیدل به و است یمشتر قهیسل و خواست مطابق محصول ارائه ،یابیبازار هیاول اصول از یکی

 ارضا را هاسلیقه تمام تا باشد د و...(رکعمل ،یبند بسته اندازه، رنگ، لحاظ از) متنوع دیبا یدیتول محصول ،یمشتر

                                                           
 و کار از حمایت ملی، تولید تحقق داخلی در کاالهای مصرف فرهنگ نقش حاجیگلدی کر ،سامانی انصاری حبیب زاده، حسین رمضان -1 

 60 ص، 13۹1، ۷0 و 6۹ایرانی، سال هفتم، مهندسی فرهنگی، شماره  سرمایه
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 در دهدمی سوق آن دیخر سمت به را یداخل نندهک مصرف هک است یعوامل از یکی یخارج محصول در تنوع د.نک

 بهو...(  یتیریمد ،یمال ،یکینولوژکت لیدال بهرا ) خود محصوالت موارد یاریبس در یداخل نندگانکدیتول مقابل،

 .اندکرده محدود نمونه چند

 محصول تیفکی-14

 یبرا .شودمی یخارج یاالهاک سمت به ییگرا ف مصر سبب ن؛ییپا تیفکی و یداخل داتیتول یباال متیق

 یداخل یاالک مصرف فرهنگ جادیا و یداخل یاالهاک متیق اهشک ت،یفکی شیافزا دیبا ییگرا ف رمص نترلک

 ریتداب و هاسیاست اتخاذ با توانمی شورک در یدیتول یواحدها یباال هایظرفیت به توجه با .ردیبگ قرار توجه مورد

 و ارک از تیحما ،یمل دیتول تحقق جهت در و ردهک قیتشو یدیتول محصول تیفکی شیافزا به را واحدها نیا الزم

 .1برداشت را یمؤثر گام یرانیا هیسرما

 ایرانی کاالی و داخلی از تولید حمایتراهکارهای 

دار آتی یا راهبردی کشور( که مورد اجماع نظر تمام مزیت هایفعالیترشتهاتخاذ یک سیاست صنعتی )-1

مدت از ثبات حمایتی برخوردار باشد، ضرورتی است که سه میان ی  دورهدولت و همچنین مجلس باشد و در 

منابع محدود  قاعده. اندنرساندهگاه آن را به سرانجام اما هیچ اندکردهسال گذشته به آن ورود  15دولت اخیر طی 

های متنوع زمان بر صدها محصول صنعتی یا کشاورزی یا بخشگوید امکان حمایت مؤثر و تمرکز همبه ما می

گاه میسر نخواهد بود. پخش منابع بین همه، یعنی به کمال نرسیدن هیچ( ات )از گردشگری تا پزشکی و غیرهخدم

 2کدامهیچ

 از بدور توانیم را شورک میتحر یفعل طیشرا :اختراعات و ابداعات از تیحما و یشعارزدگ از زیپره-2

 یحها طر یهانهیهز تقبل ت؛یخالق پرورش یمل مؤسسات جادیا رد،ک لیتبد فرصت یک به جیرا دگیهایشعارز

 لکیتش ؛هاینوآور و تشافاتکا اختراعات؛ از تیحما یمل تهیمک لکیتش ؛یدولت یشهابخ توسط مختلف یقاتیتحق

 هدف با برتر یهاه  دیاییشناسا یبرا ییاجرا یها ه ادستگ هیلک در ها ه دیا و حها طر شنهادات؛یپ مها، نظا یجد

                                                           
 و کار از حمایت ملی، تولید تحقق داخلی در کاالهای مصرف فرهنگ نقش حاجیگلدی کر ،سامانی انصاری حبیب زاده، حسین رمضان -1 

 60و  5۹ ایرانی، ص سرمایه

 8/4/۹۷تاریخ بازدید:  https://monitoreconomy.ir ،موانع ذهنی و عینی حمایت از کاالی ایرانی سید احسان خاندوزی، -2 
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 برخوردار یخاص تیاهم از ...و ها ه دیا صاحبان از ستهیشا ریتقد ،هانهیهز اهشک و دیتول ،یور ه ربه شیافزا

 .1است

وکار که به معنای محیط کسب« حمایت عام دولت»درخصوص تولیدکنندگانِ محصوالت ایرانی باید میان -3

و مجوزها، کاهش فساد و ثبات اقتصاد کالن )تورم، نرخ ارز، نرخ سود  هاساالریدیوانهزینه، تسهیل مانع و کمکم

با عملکرد تولیدی و صادراتی برجسته و  هایبنگاه نصیب تنها و تنها باید که «دولت خاص حمایت» با است( …و

 مالیاتی یا دیوارهای هایمعافیتیا راهبردی شود، تمایز قائل شد؛ مانند وضع  دارمزیت هایفعالیترشتهدر  وربهره

های خارجی و اعتبار صادراتی و فروش در نمایشگاه یارانهسود تسهیالتی یا  ی  یارانهای موقت، اعطای تعرفه

 2 .امثالهم

در مبارزه با عادت زشت خرید کاالی خارجی باید از همه راه کارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی،  -4

جزایی و ..... بهره جست و به یاد داشت این پدیده، یک پدیده چند بعدی است و مبارزه باید همه ابعاد آن را 

سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره جست فرابگیرد. در این مبارزه باید از کار فرهنگی، تبلیغات و آماده 

های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصالح رفتار اجتماعی استفاده کرد. در این میان آموزش و رسانه تأثیرو از 

توانند نقش مهم و ارزنده خود را های آموزش عالی، مطبوعات و.... میپرورش، وزارت ارشاد، صدا و سیما، دستگاه

 3.این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کاالی ایرانی استفاده کنددر 

عام دولت از تولید کاالی ایرانی، زمانی به ثمر خواهد نشست که اساساً صاحبان فن و سرمایه،  هایحمایت-5

سود  یهشحامسیر تولید را برای ثروتمند شدن خویش، انتخاب کنند. به بیان دیگر چنانچه فعالیت غیرمولد از 

باالتر یا مساوی با فعالیت پرزحمت تولید برخوردار باشد، اساساً رونق به تولید کاالی ایرانی بازنخواهد گشت. 

 ی  سرمایهجریان وجوه و  تواندمیها، گزنده از آن هایمالیاتبازانه و اخذ شفافیت این دست درآمدهای سفته

 .انسانی را به تولید محصوالت ایرانی سوق دهد

ه یک معنا هر حمایت دولتی، معنایی جز ایجاد رانت یا سپر برای برخی فعاالن اقتصادی ندارد اما چگونه ب

تری را نصیب اقتصاد کرد؟ با چه معیارهایی در عملکرد باید اجازه در قبال این حمایت، منافع ملی بزرگ توانمی

حمایت  هاسال شناسیآسیبشوند؟  ترموفقبا حمایت دولتی، « ب»و « الف»داد از بین چند شرکت، تنها 

                                                           
مهندسی فرهنگی، سال هفتم،  ایرانی، سرمایه و کار از حمایت ملی تولید بسیجی در فرهنگ ، نقشمحمدی مصطفی، محبوبی قربانعلی -1 

 46 ، ص13۹1، 6۹،۷0شماره 
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است که باید  ایبستهبرای ما دارد؟ پاسخ به این پرسش، بخش مهم  هاییدرسغیرهدفمند از برخی صنایع چه 

پذیر بودن برای نظارت گویدمیکشورهای موفق  ی  قاعده .دولت در راستای حمایت از کاالی ایرانی تدوین نماید

خاص دولت، باید ضمن شفافیت، زمانمند بودن و مشروط به عملکرد بودن  هایحمایتجویی کمتر در و رانت

 .تولیدکنندگان قرار داد که قابلیت رصد، مؤاخذه و پاسخگویی بیشتری دارند ترینموفقها، تمرکز را تنها بر حمایت

همواره تداوم نخواهد داشت  هاهزینهکه بدانند این  پردازندمیگذار را  ی  دوره هایهزینهاکثریت مردم زمانی 

شوند نیز در آینده، محصولی باکیفیت و قیمت قابل رقابت ارائه منتفع می هاحمایتو تولیدکنندگانی که از این 

 1 .خواهند داد

را  ها و کمبودهاکارهای فرهنگی و تبلیغی باید انجام شود، اگر بخواهیم عزت داشته باشیم، باید سختی -6

دیگر، تولیدکننده باید کیفیت مناسب با قیمت خوب ارائه دهد، تولیدکننده هم باید وطن  تحمل بکنیم از سوی

گر کنند و اها به اجناس وارداتی اکتفا نمیکنید که ژاپنیپرست باشد و تولیدات خود را ارتقاء دهد؛ مشاهده می

 2 بخشند.یدهند و کیفیتش را ارتقاء مکاالیی را وارد کردند، تغییراتی در آن انجام می

ورود کاالی خارجی و قاچاق، همیشه به عنوان رکن در راه تحقق این موضوع  مبدأکنترل مرزها به عنوان -۷

 ینان ما در محرومیتششود. رسیدگی به وضع زندگی مردم مرزی بسیار مهم است. نباید اجاره داد مرزنمحسوب می

رف شوند و نباید با مصشدن آنان می ترمحرومباقی بمانند و به ابزار دست قاچاقچیان تبدیل شوند که خود باعث 

شود به محرومیت جوانان مرزنشین دامن زد بلکه با کاالهای خارجی که منجر به بیکار شدن جوانان ایرانی می

مردم به قاچاق را بگیریم. در مرزهای دریایی هم،  آوردنید جلوی روز ایجاد مشاغل متعدد در روستاهای مرزی با

حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را 

مت کی، سالاز آلودگی به معضل خرید کاالی خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پا

منظم شود تا  ایجادهتردد وسایل باید ساماندهی شود و مثل رفت و آمدهای هوایی و  .و درستکاری عمل کنند

 . 3ها و تخلفات قابل پیگیری باشندبی انضباطی

 کاهش تعرفه، نظام اصالح ازجمله آنها رفع و قاچاق برای انگیزه ایجاد اصلی گلوگاههای بر این اساس شناسایی

کاال،  قانونی صادرات و واردات اجرایی امور روند بیشتر هرچه تسهیل ورودی، حقوق معافیتهای هدفمندسازیو 

 واردات تمام شده قیمت نمودن منطقی منظور به ارز تخصیص بهینه مدیریت و ارزی مناسب سیاستهای اتخاذ
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 با انتظامی مبارزه جای به جرم وقوع از پیشگیری بر تمرکز درنهایت و داخلی تولید محصوالت قیمت با درمقایسه

 .1شودمی پیشنهاد ارتباط این آن در

ا ر در بازار با کاهش قیمت، کوشش کنند رقبا ایعدهممکن است  گاهی :هاقیمتنظارت بر بازار و کنترل -8

ی گران فروش از میدان، دور سازند تا پس از چندی، بازار را در اختیار خویش بگیرند و گاهی نیز به دلیل احتکار،

حقوق مصرف کنندگان تضعیف شود در این راستا، گشت زنی در بازارها و انجام اقدام الزم و به موقع از وظایف  و ...

 2.شودمیدولت شمرده 

 تجربه همانند هستند، رکود درگیر کشور تولیدی بخشهای که شرایطی در رودمی انتظارتنظیم مالیاتها: -۹

 بخشهای به را آسیب کمترین که گردد تنظیم گونهای به هامالیات مشابه، شرایط در و امر این در موفق کشورهای

 تجاری هایچرخه با متناسب پذیر انعطاف مالیاتی نظام برقراری و بازتعریف راستای در لذا .کند وارد تولیدی

 در تسهیل مالیاتی، هایپایه گسترش مالیاتی، جامع طرح اجرای عوض، در و شرکتها درآمد بر مالیات نرخ کاهش

 این در که است اقداماتی ازجمله هاپرداخت سازی ساده و الکترونیک خدمات گسترش واسطه به مالیاتها پرداخت

 تولید، در آنها اهمیت علت به متوسط و کوچک بنگاههای با متناسب مالیاتی قوانین طراحی .شودمی توصیه ارتباط

 بخش این سیاستی هایتوصیه دیگر از اشخاص درآمد مجموع بر مالیات نظام سازی پیاده کنار در نوآوری و اشتغال

 .3هستند

 

 

 

 

 

                                                           
 ،13۹6 های اقتصادی اتاق بازرگانیمر کز تحقیقات و بررسی ایران، در سرمایه گذاری و تولید موانع. خیرخواهان، جعفر، سارا پارسی، 1

 42 ص
علمی  فصلنامه مؤثر در حمایت از کار، تولید و سرمایه مسلمین از دیدگاه قران و حدیث،علی محمد میرجلیلی، سمیه یوسفی، عوامل  -

 2پژوهشی کتاب قیم، سال سوم، شماره نهم، 13۹2، ص 4۷
 ،13۹6 های اقتصادی اتاق بازرگانیمر کز تحقیقات و بررسی ایران، در سرمایه گذاری و تولید موانع. خیرخواهان، جعفر، سارا پارسی، 3

 42 ص
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 جمع بندی و نتیجه گیری:

امور  مهمترین از یکی استفاده از کاالی ایرانی و داخلی تولید حمایت از کنونی، حساس شرایطبا توجه به 

؛ همانگونه که اسالم به کار و تولید تاکید ویژه ای دارند، است بدیهی ملزومات از ملی اقتصاد تقویت و شده محسوب

یک کشور از لحاظ سیاسی، فرهنگی، نظامی و... به اقتصاد وابسته است و اگر اقتصاد دچار بحران شود  که چرا

انع ودشمن با اهرم تحریم و فشار می تواند به اهداف خویش دست پیدا کند، بنابراین باید سیاستی اتخاذ گردد تا م

تولید داخلی شناسایی گردد و برای برطرف نمودن این مشکالت طرحها و برنامه ی الزم از سوی دولتمردان و 

 کارشناسان اقتصادی صورت پذیرد. 

که به تولید داخلی هزینه تعریف شده در کشور اشاره نمود  ساختار به توانمی داخلی تولیدموانع مهم ترین از 

 یاالهاک مصرف و االهاک واردات نی کاالهای خارجی از مرز،ورود غیر قانو همچنین ،کنندمیسنگین تحمیل 

و از طرفی تولیدات  ها و...مالیات ارز، نرخ ، نوساناتباشدمیکه متاسفانه به ضرر تولید کنند  باال بانکی بهره ،یخارج

 یمشتر خواسته به توجه عدمهمچنین  و کشاندمیمشتریان را به سمت کاالی خارجی بی کیفیت تولید کنندگان 

ه باعث شده ک ، قیمت باالی کاالی ایرانی نسبت به کاالی خارجیو عدم ارائه محصوالت جدید و سالیق مشتری

 مردم به سمت کاالی خارجی سوق پیدا کنند.

ردی دار آتی یا راهبمزیت هایفعالیترشتهاتخاذ یک سیاست صنعتی )باید  برطرف کردن این مشکالتبرای 

مدت از ثبات حمایتی برخوردار میان دوره ی کشور( که مورد اجماع نظر تمام دولت و همچنین مجلس باشد و در 

 اختراعات و ابداعات از برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود. همچنین دولت و مسئولین به صورت جدیباشد، 

عام دولت از تولید کاالی ایرانی، زمانی به ثمر خواهد نشست  هایمایتحمتخصصان در کشور حمایت کنند و نیز 

لها و یکی دیگر از راه حکه اساساً صاحبان فن و سرمایه، مسیر تولید را برای ثروتمند شدن خویش، انتخاب کنند. 

د تولید ا بایابتدبرای استفاده از کاالی ایرانی نیز ، باشدمی ورود کاالی خارجی و قاچاق مبدأکنترل مرزها به عنوان 

که در کاهش هزینه تولید به تولید کننده کمک  خواستاز مسئوالن  و ردترغیب کبه تولید با کیفیت  کننده را

ظار از مصرف کننده انت توانمیبا فرهنگ سازی در سطح جامعه نسبت به استفاده از کاالی ایرانی  کنند و سپس

 .االی داخلی را تهیه کندداشت که ک
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