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نشریه همشاگردی ـــــــــــــ 1

آنچــه در ایــن هشــت ســال از دولــت فعلــی شــاهد بودیــم، نــگاه بــرون 
ــا، تعطیــل و  ــه ه ــرور کارخان ــه م ــود. نگاهــی کــه باعــث شــد ب ــرا ب گ
کارگــران و کارمنــدان آن بیــکار شــوند. از دولتــی کــه حــل مشــکالت را 
در خــارج از کشــور مــی بینــد، انتظــاری بیشــتر از ایــن هــم نمــی رود. 
تفکــر غربــی و لیبرالــی دولتمــردان مانــع حمایــت از تولیــد مــی شــود. 
مقــام معظــم رهبــری بارهــا بــر ظرفیــت هــای داخــل کشــور و حمایــت 
از تولیــد تاکیــد داشــتند. رهبــری، شــعار ســال 1400 را ســال تولیــد، 
پشــتیبانی ها، مانع زدایی هــا نــام گــذاری کردنــد امــا بایــد توجــه 
داشــت رییــس جمهــوری کــه بــه انــدازه یــک پارچــه عبــا، بــر دســترنج 
ــتیبانی از  ــگام پش ــد پیش ــی توان ــدارد، نم ــب ن ــورش تعص ــردم کش م
تولیــد باشــد. امــا راهکارهایــی کــه در راســتای حمایــت از تولیــد داخــل 
مــی تــوان بــه آن اشــاره کــرد عبــارت انــد از در ابتــدا، شــناختن ظرفیت 
هــا و کمبــود هــا در کشــور و تهیــه یــک سیســتم اطالعاتــی جامــع و 
کامــل. در وهلــه دوم، اعتقــاد بــه شــعار »مــا مــی توانیــم«. وقتــی ایــن 
بــاور در مــردم ایــران ایجــاد شــد کــه جوانــان و متخصصیــن، بســیاری از 
کاالهــا را بــا همــان کیفیتــی کــه در خــارج از کشــور، تولیــد و وارد ایران 
مــی شــود، میتواننــد تهیــه کننــد، آن موقــع مــا بــه خودکفایــی رســیده 
ایــم و بــا تولیــد انبــوه مــی توانیــم بــازار مصرفــی بســیاری از کشــورها 
شــویم و صــادرات مــا نیــز رونــق پیــدا مــی کنــد و ایــن امــر بــه اقتصــاد 
ــازی و  ــگ س ــن، فرهن ــن بی ــه در ای ــرد. البت ــد ک ــک خواه ــور کم کش
تبلیغــات نقــش مهمــی دارد. رســانه هــا بایــد زمینــه هــای الزم را بــرای 
ــای  ــن بازاره ــن بی ــد و در ای ــام دهن ــی انج ــدات داخل ــت از تولی حمای
رقابتــی و بــدون فایــده بایــد حــذف شــوند. اعطــای وام و مشــوق هــای 

الزم جهــت کمــک بــه تولیــد کننــدگان نقــش مهمــی در رونــق تولیــد 
دارد. از طرفــی موانــع موجــود و شــروط اضافــی بــرای دریافت تســهیالت 
بایــد حــذف شــود تــا تولیــدی هــا بتواننــد اجنــاس خوبــی را بــه بــازار 
عرضــه کننــد. طبیعتــا رونــق تولیــد باعــث مــی شــود مشــکل بیــکاری 
نیــز حــل شــود. پــس الزم اســت مســئولین، اهتمــام ویــژه ای بــه ایــن 
ــاد  ــث ایج ــه باع ــواردی ک ــر از م ــی دیگ ــند. یک ــته باش ــوع داش موض
رقابــت در بیــن تولیــد کننــدگان مــی شــود، بحــث برنــد بــودن اســت. 
ــه  ــی را ب ــا کیفیت ــاس ب ــه اجن ــی ک ــا از تولیدکنندگان ــانه ه ــی رس وقت
بــازار عرضــه کردنــد، حمایــت کننــد و باعــث شــوند آن کارگاه تولیــدی 
مشــهور شــود، طبیعتــا ســایر رقبــا نیــز تــالش خــود را مضاعــف مــی 
کننــد و ایــن بــه ارتقــای کیفیــت اجنــاس نیــز کمــک مــی کنــد کــه 
قطعــا بــه نفــع مــردم خواهــد بــود. از ســوی دیگــر، معضلــی کــه کشــور 
بــا آن مواجــه اســت، وجــود دالل هــا در اقتصــاد اســت. کســانی کــه در 
ــاال و پاییــن مــی کننــد و مــردم  ــع خــود، قیمــت هــا را ب جهــت مناف
را در شــرایط ســخت اقتصــادی قــرار مــی دهنــد. در همــه جــا نظــارت 
نقــش مهمــی دارد. اگــر نظــارت بــه درســتی انجــام شــود، دیگــر داللــی 
ــود.  ــه و واقعــی خواهــد ب وجــود نخواهــد داشــت و قیمــت هــا منصفان
ــران  ــان ای ــه مــردم و جوان ــرادی را انتخــاب کنیــم کــه ب ــا اگــر اف قطع
زمیــن، اعتمــاد و بــاور داشــته باشــند و 8 ســال دنبــال حــل مشــکالت 
ــوری  ــورده جمه ــمنان قســم خ ــه دش ــکا ک ــا و آمری اقتصــادی در اروپ
اســالمی و مــردم ایــران هســتند نباشــند، تحقــق رونــق تولیــد در کشــور 

امــکان پذیــر مــی باشــد.

محمدرضا ضیا آبادی / دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه گیالن
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ــزی  ــته مرک ــون، هس ــا کن ــر ت ــی بش ــاز زندگ ــادی از آغ ــائل اقتص مس
ــی داده  ــکیل م ــانی را تش ــای انس ــوده ه ــوه ت ــی انب ــکالت اساس مش
اســت. بــه همیــن دلیــل، توجــه بــه مســئله اقتصــاد و امــور اقتصــادی 
زندگــی مــردم، جــزء اولــی تریــن مســائل کشــورها مــی باشــد. از جملــه 
مهمتریــن خصیصــه در زمینــه پیشــرفت کشــور مــی تــوان بــه رشــد و 
توســعه اقتصــادی و مولفــه هــای آن از جملــه تولیــد اشــاره نمــود. نــام 
گــذاری چنــد ســال اخیــر توســط رهبــر معظــم انقــالب تحــت عناویــن 
شــعارهای اقتصــادی و اهتمــام ایشــان بــه طــرح اقتصــاد مقاومتــی کــه 
در ســه ســال اخیــر بــا تاکیــد بــر تولیــد بــوده و اعــالم ســال جــاری بــه 
عنــوان ســال تولیــد، پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا، گویــای اهمیــت 
ایــن مســئله مــی باشــد. دیــن اســالم نیــز در عــزت و اقتــدار مســلمانان 
در همــه عرصــه هــا از جملــه عرصــه اقتصــاد، حساســیت جــدی دارد و 

ایــن هــدف را در پرتــو کار و تولیــد، بیــان مــی دارد.
تولیــد ملــی، یکــی از شــریان هــای حیاتــی اقتصــاد کشــور مــی باشــد 
و نقــش آن در اقتصــاد بــه عنــوان لوکوموتیــو پیشــران رشــد اقتصــادی 
و حصــاری محکــم در برابــر فشــارهایی اســت کــه در جنــگ اقتصــادی 
ــر پیکــر اقتصــاد وارد  دشــمن علیــه کشــور مــا در ســال هــای اخیــر ب
شــده اســت. لــزوم توجــه بــه ایــن شــاخص کالن بــه عنــوان راه بــرون 
ــت از بســیاری مشــکالت اقتصــادی و شــکوفایی و رشــد اقتصــادی  رف
ــش  ــر دان ــه ب ــا تکی ــی ب ــد و کار آفرین ــت. تولی ــر اس ــن ام ــج ای از نتای
ــی،  ــد مل ــه تولی ــاوری درعرص ــود ب ــی، خ ــی و تجرب ــای علم و مهارته
ــت  ــد و حمای ــه تولی ــی در زمین ــم مل ــای عظی ــت ه ــتفاده از ظرفی اس
مــردم از تولیــدات ملــی، موجــب درون زایــی اقتصــاد کشــور و نزدیــک 
ــادی در  ــزون اقتص ــق روز اف ــی و رون ــاد مقاومت ــق اقتص ــه اف ــدن ب ش

زندگــی مــردم مــی گــردد.
امــا چگونــه ایــن مهــم حاصــل مــی شــود؟ تولیــد بــه عنــوان یکــی از 
شــاخصه هــای کالن اقتصــادی، دارای مؤلفــه هایــی اســت کــه تاثیــرات 
مســتقیمی بــر آن مــی گذارنــد. تعــدادی از ایــن مولفــه هــا عبارت اســت 
ــروی انســانی کشــورها، ســرمایه،  ــت نی ــان ظرفی ــا هم ــروی کار ی از نی
ــه  ظرفیــت منابــع طبیعــی و دانــش و فــن آوری الزم در امــر تولیــد. ب
کارگیــری ایــن مولفــه هــا در کشــور مــا بــا توجــه بــه ظرفیــت عظیــم 
نیــروی انســانی و وجــود نخبــگان و متخصصیــن عرصــه علــم و دانــش و 
ظرفیــت منابــع طبیعــی مــی توانــد در عرصــه تولیــدات بومــی، محوریت 
اقتــدار اقتصــادی کشــور قرارگیــرد. همچنیــن در زمینــه اجــرا مــی توان 
بــا فراخــوان نخبــگان و صاحبــان ایــده هــای کارآمــد و ایجــاد فرصــت 
ــان،  ــده هایش ــردن ای ــی ک ــان و اجرای ــتعداد آن ــکوفایی اس ــب ش مناس
ــن  ــات ای ــدی و حــذف ســهم مالی ــق تولی ــگاه هــای موف ــت از بن حمای
ــری از واردات کاالهــای مشــابه  ــدای تاســیس، جلوگی ــا در ابت ــگاه ه بن
تولیــد داخــل، بومــی ســازی ماشــین آالت و ابزارهــای صنایــع اعــم از 
ــد  ــای تولی ــت کااله ــت و کمی ــش کیفی ــه افزای ــدی و... ب ــع تولی صنای
ــتفاده از  ــا اس ــورما ب ــد در کش ــان تولی ــش راندم ــزود. افزای ــل اف داخ
ــروی کار و  ــش تعــدد نی ــروی انســانی موجــب افزای ــم نی ســرمایه عظی
بهبــود وضعیــت اشــتغال مــی گــردد و ایــن خــود، ســهم بــه ســزایی در 
کاهــش آمــار بیــکاری ایفــا مــی کنــد. همچنیــن افزایــش تولیــد، بــازار 

عرضــه کاال هــا را نیــز متآثــر نمــوده و بــا عرضــه کاالی بیشــتر موجــب 
کاهــش قیمــت هــا و ســیر نزولــی تــورم مــی گــردد؛ در نتیجــه، ایــن 
ــش  ــا افزای ــد. ب ــش میده ــردم را افزای ــاه م ــد و رف ــدرت خری مســئله ق
ســهم تولیــد در اقتصــاد و بــا فراهــم شــدن زمینــه، صــادرات کاالهــا رو 
ــا کشــورهای دیگــر بــرای اســتفاده از  بــه افزایــش گذاشــته و تعامــل ب
بازارهــای آنــان را گســترش مــی دهــد کــه طــی ایــن فرآینــد ورود ارز 
بــه کشــور، تســهیل و زمینــه بــرای برنامــه ریــزی مســئوالن در اســتفاده 
ــای اقتصــادی و  ــاخت ه ــعه زیرس ــرای توس ــای کشــور ب ــت ه از ظرفی
ــم  ــا و ... را فراه ــتان ه ــدارس، بیمارس ــن، م ــاده، راه آه ــاختن ج س
ــه شــریان هــای  ــازه ای ب مــی آورد. در نهایــت، ایــن اقدامــات خــون ت
اقتصــادی کشــور، تزریــق و زمینــه رفــاه و رونــق اقتصــادی زندگــی را 

ــد. ــم می کن ــردم فراه ــرای م ب

مهدیه ملک محمدی / عضو هیئت نظارت جامعه اسالمی دانشگاه یزد
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روی  بـر  رهبـری  معظـم  مقـام  تاکیـد  متمـادی  سـال  چنـد  از  پـس 
مسـائل اقتصـادی کشـور و نـام گـذاری شـعار سـال بـر مبنای ایـن مهم 
و متاسـفانه عـدم توجـه و بـکار نبسـتن نـکات مربوطـه، هـم اکنـون بـا 
مشـکالت معیشـتی و اقتصـادی دسـت و پنجـه نرم مـی کنیـم. راه حل 
ایـن مشـکل این اسـت کـه تمامـی نهادهـای مربوطـه، طبق فرمایشـات 
حضـرت آقـا عمـل کننـد؛ هـر کجا کـه طبق نظـر ایشـان پیـش رفتیم، 
پیـروز میـدان بودیـم. مسـئله تولیـد و اقتصاد جزو مسـائل اولویـت دار و 
درجـه اّول نظـام اسـت، بنابرایـن جزو اولویـت های اول تهاجم دشـمنان 
نیـز قـرار می گیـرد و تنهـا بـا تکیه بـر اقتصـاد مقاومتـی با راهـکار رونق 
تولیـد مـی تـوان به توسـعه پایـدار دسـت یافـت. از حیث دسـتاوردهای 
اسـتراتژیک بـرای ایجـاد ثروت و قـدرت ملی نیازمند یـک بخش تولیدی 
قدرتمنـد، بـا کیفیـت و عالوه بـر آن حمایت از تولید داخلـی در رقابت با 
کاالهـای خارجـی هسـتیم. امـا اگر مـا به کار و سـرمایه ی ایرانـی احترام 
نگذاریـم، باعـث مـی شـود تولیـد ملـی شـکل نگیـرد؛ در نتیجـه چنین 
کشـوری اسـتقالل اقتصـادی پیـدا نمی کند و اگـر جامعه ای در مسـئله 
ی اقتصـاد نتوانـد خـودش تصمیـم بگیـرد و روی پـای خودش بایسـتد، 
عـالوه بـر اسـتقالل اقتصـادی، اسـتقالل سیاسـی این کشـور نیـز محقق 
نمـی شـود و بـه تبـع آن، بقیـه موضوعات مد نظـر هم اجرا نخواهد شـد 
و در حـد حـرف و شـعار باقـی خواهـد مانـد. زمانـی کشـور مـی تواند از 
لحـاظ سیاسـی، فرهنگـی و... تاثیرگـذار باشـد کـه اقتصاد خـود را قوی، 
پایـدار، متکـی بـه خـود و مسـتقل کنـد و ایـن امـر از طریـق تقویـت 
تولیـدات داخلـی تحقـق مـی یابـد و بایـد تمـام همـت و تمرکـز بـه این 
موضـوع متوجـه باشـد تـا بـه تدریـج، موانـع و مسـائل بـر سـر راه، حـل 

. شود
اگـر بـا چنین نگرشـی بر مسـئله تولیدات داخلـی نگاه کنیـم، ارزش کار 

و اشـتغال عمومـی افزایـش می یابد. در این حالت اسـت کـه کارگاه های 
کوچـک، راه انـدازی مـی شـوند و چـرخ کارخانـه هـای تعطیل شـده به 
راه مـی افتـد، کارآفرینـان و اسـتارتاپ هـا بـر روی ایـده هـا و پـروژه ها 
شـروع بـه سـرمایه گـذاری می کننـد و ماحصـل آن باعث اشـتغال زایی 

و کاهـش معضل بیکاری اسـت.
بحـث بیـکاری جوانـان نیـز از جمله مسـائلی اسـت کـه باعث شـده آمار 
ازدواج، کاهـش و سـن آن افزایـش یابـد. چـرا کـه بـه ایـن دلیـل نمـی 
تواننـد مسـئولیت تشـکیل خانـواده را بـر عهـده گیرند و همیـن معضلی 
اسـت کـه باعـث افسـردگی، اعتیـاد، روابـط نامشـروع و فسـاد در جامعه 
مـی شـود. عـالوه بـر تمام مـواردی که ذکر شـد، رونـق تولید بـه صورت 
غیـر مسـتقیم بـر روی جمعیـت نیز اثر می گـذارد. همـان دغدغه ای که 
مـدت هاسـت رهبـر معظـم انقـالب، نسـبت بـه آن و عواقـب کاهش آن 
هشـدار داده انـد و ایـن خـود نکتـه حائـز اهمیتی اسـت که بـرای ایجاد 

زیرسـاخت قـوی اقتصـادی در آینـده باید تـالش کرد.
بـا نگاهـی اجمالی به تمامـی موضوعات و نیازهای امـروز جامعه خودمان، 
متوجـه خواهیـم شـد که بـه صورت مسـتقیم و یا غیر مسـتقیم مسـائل 
اقتصـادی بـر سـایر معضـالت اجتماعـی اثرگذارنـد و از جملـه مسـائل 
اصلـی مـا، مسـئله ی اقتصاد و معیشـت مردمی اسـت که همـه ی ما باید 
حـول محـور »تولیـد ملی« تـالش و کار کنیـم. یعنی اگر چنانچـه تولید 
ملّـی را همـه تعقیـب و دنبـال کننـد، بسـیاری از مشـکالت اقتصـادی، 
معیشـت مـردم، اشـتغال، سـرمایه گذاری و بقیه موارد حل خواهد شـد و 
آسـیبهای اجتماعـی نیـز بـه میزان زیـادی کاهش پیـدا خواهد کـرد. به 
همیـن جهـت حمایـت از کاالی ایرانـی و تولیـد ملی از جملـه مهم ترین 
اقدامـات در جهـت ایجـاد رونـق و گشـایش اقتصـادی اسـت کـه باید در 

پـی آن بـود تـا ایـن چرخه ادامـه یابد.

شتاب موتور تولید ملی افزایش یابد!
تاثیرات تولید بر اقتصاد 

تینا حاج محمدی / دبیر واحد خواهران جامعه اسالمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
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صبا اسدی / عضو فرهنگی جامعه اسالمی دانشگاه آزاد همدان

ــد  ــل خری ــی؟ دلی ــد داخل ــت از تولی ــا حمای ــی ی ــد کاالی خارج خری
ــل  ــای آن را در تجم ــه ه ــوان ریش ــاید بت ــت؟ ش ــی چیس کاالی خارج
ــه ای  ــت. مقول ــا یاف ــه برنده ــی ب ــی کاذب و دلخوش ــی و مدگرای گرای
کــه تقریبــا از دهــه 80 تاکنــون بــه زندگــی مــردم تزریــق شــده و بــه 
ــی  ــه ســبک زندگ ــی اســالمی ب ــر ســبک زندگ ســرعت در حــال تغیی
غربــی اســت. تجمــل گرایــی در هــر زمینــه ای که باشــد، از مراســمات و 
مهمانــی هــا گرفتــه تــا لــوازم منــزل و وســایل شــخصی و...، ســم مهلکی 
بــرای خانــواده اســت کــه در قــدم اول، متوجــه مســئله اقتصــاد میشــود. 
اســتفاده از کاالهــای خارجــی و برندهــای جهانــی نیــز از مولفــه هــای 
ــا  اصلــی ایــن تجمل گرایــی محســوب میشــود. حــاال آنکــه نمیدانیــم ب

دســت خــود، تیشــه بــه ریشــه خودمــان میزنیــم.
حمایــت از تولیــد ملــی مقدمــه ای اســت بــر اشــتغال زایــی و کارآفرینی 
و افزایــش بهــره وری در تمامــی عرصــه هــا و همچنیــن باعــث بهبــود 
ــرات  ــورم و اث ــرخ ت ــش ن ــردم و کاه ــی م ــی، زندگ ــت اجتماع وضعی
ــورمان  ــی کش ــد و ترق ــه رش ــر ب ــه منج ــود ک ــاد میش ــت در اقتص مثب

خواهــد شــد.
ضــرورت حمایــت ملــت ایــران از چرخــه هــای تولیــدی و کاالی 
ایرانــی، راه حــل اساســی بــرای حرکــت و جهــش اقتصــاد کشــور اســت. 
ــا رویکــرد خریــد کاالی ایرانــی مــی تــوان حمایــت از  موضوعــی کــه ب
کار و ســرمایه ایرانــی را تحقــق بخشــید و بــا رفتــاری مثبــت نســبت بــه 
ارتقــاء کیفیــت و بهــره تولیــدات داخلــی نیــز گامــی اساســی را اعمــال 
نمــود. در ایــن رویکــرد، توجــه بــه خریــد کاالهــای مــورد نیــاز از بــازار 
ــه  ــت از چرخ ــوان گام اساســی در حمای ــه عن ــی ب ــد مل ــی و تولی داخل
هــای تولیــد و درخواســت بجــای مــردم بــرای بهبــود کیفیــت و ارتقــاء 

ســطح اجنــاس ایرانــی مــی باشــد.
یکــی از پیــش نیازهــای ایــن مســیر بــرای رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب، 

ــه و  ــف جامع ــار مختل ــرای اقش ــی ب ــی و فرهنگ ــازی ذهن ــه س زمین
تبلیغــات در خصــوص حرکــت هــای جهــادی و تغییــر الگوهــای 
ــد  ــه بای ــوی از جامع ــر عض ــروز ه ــت . ام ــه اس ــی جامع ــی کنون مصرف
ــاء بهــره وری و افزایــش  ــه ارتق ــد ب ــد کــه در فعالیتهــای خــود بای بدان
همــت و کارایــی اقــدام نمایــد، تــا کشــور بــه اهــداف تعریــف شــده در 
ــاد  ــه ابع ــکوفایی در هم ــد و ش ــام برس ــاله نظ ــت س ــداز بیس ــم ان چش
ملــی تحقــق پیــدا کنــد. نهادینــه شــدن حرکــت هــای جهــادی، مهــم 
تریــن اصــل در افزایــش تحقــق تولیــد ملــی، حمایــت از کار و ســرمایه 
ایرانــی و پیشــرفت در ظرفیــت هــای خدماتــی و تولیــدی کشــور 
اســت. عــالوه بــر حمایــت از کالهــای ســاخت داخــل، بخــش دیگــری 
ــردم در  ــف م ــار مختل ــه حضــور اقش ــردم متوج ــی م ــگاه حمایت از جای
عرصــه تولیــدی اســت. بــه نحــوی کــه مســتعدان بــه راه انــدازی کارگاه 
هــای تولیــدی، همــت کننــد و نقشــی در ســاخت و ارائــه کاالی ایرانــی 
نیــز داشــته باشــند کــه قطعــا مســئولیت حمایــت از ایــن کارگاه هــا تــا 

ــر عهــده دولــت نیــز هســت. حــد باالیــی ب
در مســیر تولیــد ملــی و حمایــت از کاالی ایرانــی، جلــب مشــارکت مردم 
ــارکت  ــش مش ــه افزای ــه رابط ــبت ب ــان نس ــای آن ــی ه ــش آگاه و افزای
مــردم در ســرمایه گــذاری هــای تولیــدی و ارتقــاء کارایــی و ایجــاد رفــاه 
در جامعــه بســیار مهــم اســت و هرچــه ســطح آمــوزش و فرهنگســازی 
باالتــر رود، فهــم اهمیــت حمایــت از تولیــد ملــی باعــث مــی شــود کــه 
مــردم بهتــر از قبــل در ایــن مســیر گام بردارنــد. بنابرایــن ایــن مســئله، 
ــر نیازمنــدی هــا در ســطح جامعــه  ــد آمــوزش هــای منطبــق ب نیازمن
اســت. آمــوزش هــا بایــد براســاس نیازســنجی، آینــده نگــری، تخصصــی 
ســازی و نیــاز آفرینــی در جامعــه اســتوار باشــد تــا کارایــی خــود را در 
بطــن جامعــه داشــته باشــد و عطــش و نیازهــای جامعــه را بــه ویــژه در 

حــوزه هــای اقتصــادی و نیازهــای تولیــدی کشــور برطــرف کنــد.

افزایش اعتماد به نفس ملی در عرصه تولید 
راهکارهای حمایت مردم از تولید داخل
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محبوبه خاکپور / دبیر واحد نشریات جامعه اسالمی دانشگاه حکیم سبزواری

مشکالت زیر ساختی فرهنگی:
ــه توســعه  ــه عنــوان بزرگتریــن پیــش نیــاز نیــل ب فرهنــگ، همــواره ب
همــه جانبــه در میــان صاحــب نظــران مطــرح بــوده و هســت و فرهنــگ 
ــه ســوی  ــی را ب ــف اجتماع ــای مختل ــوده ه ــواره ت توســعه محــور، هم
دســتیابی بــه آرمانــی بــزرگ کــه همــان توســعه ی همــه جانبــه کشــور 
اســت، راهنمایــی و هدایــت میکنــد. متاســفانه در کشــور مــا، فرهنــگ 
ــدارد و ایــن مســئله خــود را در  ــه طورکامــل وجــود ن توســعه محــور ب
ــوان  ــه عن ــه نشــان داده اســت. ب ــره جامع تمــام مراحــل زندگــی روزم
ــم کاری  ــا ک ــت ت ــده اس ــب ش ــگ کار موج ــود فرهن ــدم وج ــال، ع مث
در میــان مــردم بــه نوعــی عــادت تبدیــل شــود و افــراد در بســیاری از 
مــوارد بــه شــغلی کــه پیشــه کــرده انــد، بهــا ندهنــد و اصــول مســلّم آن 
کار را رعایــت نکننــد. ایــن مشــکل خــود را در برخــی مــوارد بــه صــورت 
تنــّزل کیفّیــت کاالی تولیــد شــده و یــا کــم فروشــی و دغــل بــازی در 
ــال دوم در عــادات تجــاری مــردم اســت  ــان میکنــد. مث ــی نمای بازرگان
کــه در بعــد کالن بســیار مشــکل ســاز اســت. بســیاری از خانــواده هــا 
بــا افتخــار اینکــه ســطح زندگــی خــود را باالتــر از دیگــر اقشــار جامعــه 
نشــان میدهنــد، مصــرف کاالی غیــر وطنــی وارداتــی را بــه کاالی تولیــد 
داخــل ترجیــح میدهنــد و بدیــن ترتیــب بــا توجیــه دار کــردن واردات 
کاالی مصرفــی، دلیلــی میشــوند بــرای هدایــت بخــش بزرگــی از ثــروت 
ــاالی واردات کاالی  ــا حجــم ب ــه خــارج از کشــور و متاســفانه ب ــی ب ملّ

ــا مصــرف زدگــی  مصرفــی، از ایــن رفتــار نامبــارک حمایــت میشــود ت
ــع  ــد و مان ــور بیافت ــزای کش ــعه ی درون ــان توس ــه ج ــت ب ــض ملّ مح

ــی باشــد. بازتولیــد ثــروت در اقتصــاد ملّ

سنگ اندازی نظام بانکی:
ــود و  ــت خ ــور موقعی ــه فراخ ــدام ب ــور، هرک ــود در کش ــای موج بانکه
شــرایط زمانــی، بــه ســمت مســئله ای خــاّص متمایــل هســتند و تزریــق 
ــا ســرمایه گــذاری هــای  ــی و ی ــی کشــور در بخــش بازرگان ــع پول مناب
ــی  ــن مال ــه تامی ــود را ب ــه ی خ ــرکتهای زیرمجموع ــط ش ــاص توس خ
ــه  ــواب مراجع ــد و در ج ــح میدهن ــدی ترجی ــف تولی ــهای مختل بخش
ســرمایه گــذاران و تولیــد کنندگانــی کــه بخش بســیار بزرگــی از گردش 
مالــی جامعــه ناشــی از زحمــات شــبانه روزی آنــان اســت، میگوینــد کــه 
منابــع پولــی بــرای پرداخــت بــه تولیــد نداریــم ! نتیجــه ی ایــن رفتــار 
بانکهــا، شــکل گیــری پشــتوانه ای بــزرگ بــرای واردات کاالی مصرفــی 
ــی  ــروت ملّ ــارت هرچــه بیشــتر ث ــه غ ــی ب از خــارج اســت کــه از طرف
ــی  ــز بازارهــای داخل ــول از کشــور میانجامــد و از طرفــی نی و خــروج پ
ــند،  ــی باش ــد ملّ ــرای تولی ــتوانه ب ــن پش ــن و بزرگتری ــد اّولی ــه بای را ک
بــدون دریافــت کوچکتریــن امتیــازی، از کاالی بیگانــه اشــباع میشــوند 
ــی  ــدات داخل ــای تولی ــیاری از ظرفیته ــتفاده از بس ــدم اس ــب ع و موج

ــد. میگردن

یکــی از معضــالت بــزرگ در کشــور، موانــع تولیــد اســت کــه اگــر در صدد حل آن کوشــش شــود، بســیاری از مشــکالت 
رفــع میشــوند. بــا توجــه بــه اهمیــت این مســئله بــه توضیــح برخــی از ایــن مشــکالت و موانــع در ادامــه میپردازیم.

سنگهای جاده تولید را برداریم!
موانع تولید



6ـــــــــــــــنشریه همشاگردی وجود قوانین ضّد تولید:
بســیاری از مســائل اجتماعــی و ســنگ اندازیهــا و بروکراســی 
ــا بخــش  ــا موجــب شــده اســت ت هــای موجــود در کشــور م
ــترش و  ــر گس ــه در ام ــورت فّعاالن ــه ص ــد ب ــی نتوان خصوص
ــه  ــانی ک ــن کس ــد و همچنی ــهیم باش ــد س ــروزآوری تولی ب
میخواهنــد بــرای دســتیابی بــه هــدف تولیــد گام بردارنــد، در 

ــد. ــی مانن ــاکام م ــن مشــکالت ن ــر همی اث
ــن موجــود کشــور  ــی از قوانی ــال، بخــش بزرگ ــوان مث ــه عن ب
از ســالیان دور تاکنــون بــه اجــرا درآمــده انــد و اقدامــی 
ــه،  ــت و در نتیج ــه اس ــورت نگرفت ــا ص ــروزآوری آنه ــرای ب ب
ــخگو  ــه را پاس ــی جامع ــای کنون ــی از نیازه ــد برخ نمیتوانن
باشــند و ســختی هایــی را نیــز در راه تولیــد کننــدگان ایجــاد 
ــوذ در  ــل نف ــر قاب ــّدی غی ــه س ــوارد ب ــد و در برخــی م میکنن
ــت  ــی اس ــن در حال ــوند. ای ــل میش ــد تبدی ــش تولی ــر بخ براب
کــه در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه، انــواع امتیازهــای 
اجتماعــی را بــرای هدایــت افــراد جامعــه بــه ســمت تولیــد و 
ــان  ــا جری ــل میشــوند ت ــد قائ ــن مشــاغل مولّ ــش گرفت در پی
ــد و  ــت تولی ــمت هدای ــه س ــی ب ــورت طبیع ــه ص ــه را ب جامع
مولـّـد واقــع شــدن ســوق دهنــد و بدیــن ترتیــب از بیشــترین 
مقــدار ممکــن پتانســیل اجتماعــی بــرای ایجــاد ارزش افــزوده 
و خلــق ثــروت و نیــل بــه توســعه اســتفاده میکننــد. مشــکالتی 
ــه در  ــرای کســانی ک ــده ب ــن بازدارن ــدم وجــود قوانی ــد ع مانن
راه تولیــد کارشــکنی میکننــد، عــدم وجــود قوانیــن تشــویقی 
ــد  ــاع در فرآین ــه ی اجتم ــر بدن ــرای مشــارکت هرچــه فّعالت ب
ــن  ــز از ای ــت فکــری نی ــت و مالکّی ــدم وجــود امنّی ــد و ع تولی

دســت مســائل هســتند. 

عدم وجود نظام بازرگانی ملّی:
ــر عــدم وجــود سیاســتهای تولیــد گــرا و  در کشــور مــا، در اث
ــق  ــدم رون ــه ع ــه ب مشــکالت انباشــته شــده ی ســاختاری ک
حقیقــی بخــش تولیــد منجــر شــده اســت، بســیاری از 
ــه  ــد ک ــر مولّ ــه ســمت مشــاغل غی ــال کشــور ب ــت فّع جمعّی
عمدتــا واســطه گــری کاالی مصرفــی اســت، ســوق داده شــده 
ــی در  ــی گمراه ــه ایجــاد نوع ــن مســئله ب ــد و متاســفانه ای ان
نظــام بازرگانــی کشــور منجــر گشــته اســت و وضــع بــه گونــه 
ــی  ــادن حجــم بســیار بزرگ ــردش افت ــه گ ــا ب ــه ب ای شــده ک
ــی  ــی کشــور در ایــن بخــش، حجــم گــردش مال ــع مال از مناب
ــت  ــوّرم اس ــوع ت ــل وق ــن عام ــی تری ــه اصل ــه ک کاذب جامع
ــن مســئله،  ــار ای ــل میشــود. در کن ــز هــر روز بیشــتر از قب نی
ــه و  ــت واردات کاالی بیگان ــور در خدم ــی کش ــش بازرگان بخ
تهدیــد تولیــدات ملّــی عمــل میکنــد و کوچکتریــن تمایلــی را 
در آن، بــرای تغییــر جهــت در ایــن مســیر نمیتــوان دیــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه بایــد بخــش بازرگانــی در جهــت منافــع 
ــوان  ــه عن ــد و ب ــت کن ــی حرک ــد ملّ ــت تولی ــی و در خدم ملّ
ــای  ــدی ه ــازی توانمن ــاز بارورس ــه س ــل زمین ــی از عوام یک
ــردن  ــاز ک ــا ب ــد و ب ــای نقــش نمای ــی اقتصــاد کشــور، ایف ذات
ــه  ــور ب ــدات کش ــت تولی ــا و هدای ــای دنی ــای بازاره دروازه ه
ســمت بازارهــای صادراتــی، بخــش بزرگــی از حرکــت تولیــد 
ــد و  ــر دوش کش ــی را ب ــمت بالندگ ــه س ــی ب ــدگان داخل کنن
ــم  ــات شــکوفائی اقتصــادی کشــور را رق ــب موجب ــن ترتی بدی

ــد.  زن
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تشــکیل  مهــم  مبانــی  از  اقتصــاد  امــروزه 
دهنــده قــدرت یــک ملــت اســت؛ در گذشــته 
اقتصــاد تنهــا بــه رتــق و فتــق امــور معیشــتی 
ــای  ــد. در دنی ــی ش ــالق م ــه اط ــک جامع ی
ــژه پــس از دو مقطــع مهــم جنــگ  امــروز بوی
دوم جهانــی و فروپاشــی امپراطــوری شــوروی، 
ــود  ــه خ ــده ب ــیار پیچی ــی بس ــاد مفهوم اقتص
اختصــاص داده اســت؛ در حــال حاضــر بخــش 
ــن  ــارت بی ــر تج ــی ب ــاد، متک ــی از اقتص مهم
ــه  ــوان مبادل ــی ت ــارت را م ــت. تج ــل اس المل
ــن  ــات بی ــل کاال و خدم ــه و متقاب آزاد، عادالن
دو یــا چنــد کشــور دانســت . ایــن امــر شــامل 
صــادرات و واردات کاالهایــی اســت کــه هــدف 
آن تأمیــن نیــاز خــاص، تأمیــن خواســته 
هــای موجــود یــا عملکــرد متناســب بــا ســبد 
اقتصــادی یــک کشــور اســت. نیــاز بــه انجــام 
توزیــع  از  اول  درجــه  در  جهانــی  تجــارت 
ناهمــوار منابــع طبیعــی ناشــی می شــود. ایــن 
ــش  ــعه دان ــیم کار، توس ــه تقس ــر ب ــر منج ام
ــی  ــه ای م ــای مقایس ــش هزینه ه ــی و کاه فن
شــود، بنابرایــن برخــی از کشــورها بــرای 
ــات خــاص از شــرایط  ــا خدم ــا ی ــد کااله تولی
مناســب تری برخــوردار می شــوند. درواقــع 
نمــی تــوان انتظــار داشــت کــه یــک کشــور - 
ــد  هرچقــدر هــم پیشــرفته و قدرتمنــد - بتوان
در همــه عرصــه هــا خــود کفــا باشــد و نیــازی 

ــد.  ــته باش ــه واردات نداش ب
تولیــدات گســترده، متنــوع و متناســب بــا 
ظرفیــت هــای یــک کشــور مــی توانــد منبــع 
قدرتــی بــرای کشــور مبــدأ باشــد، بدیــن 
صــورت کــه اوال در آن عرصــه هــا نیــاز هــای 
داخلــی خــود را بــا هزینــه کمتــر مرتفــع 
ــا  ــادرات آن کااله ــا  ص ــا ب ــد و ثانی ــی کن م
یــا خدمــات مــی توانــد ذخیــره ارزی خــود را 
تقویــت کنــد. واردات بــه معنــای خریــد کاالها 
و خدمــات از یــک کشــور خارجــی اســت زیــرا 
ــا  ــا ب ــی ی ــدار کاف ــه مق ــا را ب ــوان آنه ــی ت نم
ــرد.  ــد ک ــی در کشــور خــود تولی ــه رقابت هزین
ــت  ــد از نف ــد 8٢ درص ــال، هن ــوان مث ــه عن ب
از کشــورهایی  را  نیــاز خــود  مــورد  خــام 
ماننــد امــارات و ونزوئــال وارد مــی کنــد. 
دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه ایــن کشــورها 
ــتند.  ــم هس ــی عظی ــای نفت ــدان ه دارای می
ــی،  ــارات متحــده عرب ــب ، ام ــن ترتی ــه همی ب

ــد  ــاک را از هن ــاورزی و پوش ــوالت کش محص
ــن محصــوالت  ــرا واردات ای ــد زی ــی کن وارد م
ــر  ــه جــای تولیــد در کشــور خــود، آســان ت ب

ــت.  ــر اس و ارزان ت
صــادرات کامــاًل مشــابه همتــای وارداتــی خــود 
نوعــی تجــارت بیــن المللــی اســت کــه متکــی 
بــه فــروش کاالهــا و خدمــات تولیــد داخــل به 
ــوری ،  ــر تئ ــت. از نظ ــی اس ــورهای خارج کش
ــه  ــر گرفت ــس واردات در نظ ــاً برعک ــن دقیق ای
ــواد  ــد م ــال ، هن ــوان مث ــه عن ــت. ب ــده اس ش
ــی،  ــای روغن ــه ه ــی، دان ــر آل ــیمیایی غی ش
ســنگ معــدن خــام، آهــن و فــوالد، پالســتیک 
و محصــوالت لبنــی را بــه کشــوری ماننــد 
ــن  ــوض، چی ــد. در ع ــی کن ــادر م ــن ص چی
ــی،  ــیمیایی آل ــواد ش ــی، م ــزات الکتریک تجهی
ابریشــم، ســوخت هــای معدنــی و کودهــا 
ــا  ــن کااله ــد. ای ــی کن ــادر م ــد ص ــه هن را ب
ــا  ــوند ت ــی ش ــه م ــور مبادل ــر دو کش ــن ه بی
بتواننــد از ظرفیــت تولیــد مربوطــه خــود 
ــای  ــارت، مزای ــد. تج ــتفاده را ببرن ــت اس نهای
اســتراتژیک متنوعــی را بــرای همه کشــورهای 
ــی  ــورها م ــال کش ــراه دارد. مث ــه هم ــر ب درگی
تواننــد منحصــراً بــر تولیــد کاالهــا و خدماتــی 
متمرکــز شــوند کــه مختــص جغرافیــا، مهــارت 
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــا باش ــت آنه ــا و ظرفی ه
ــی و  ــدون بررس ــر ب ــل، اگ ــن المل ــارت بی تج
کنتــرل انجــام شــود، امــکان ایجــاد مشــکالتی 
را نیــز دارد کــه شــامل وابســتگی بیــش از حــد 
ــر،  ــورهای دیگ ــه کش ــات ب ــرای کاال و خدم ب
هزینــه هــای بــاالی حمــل و نقــل، ارتباطــات، 

عــدم  و  تــدارکات، خطــر  و  مســافت 
ــه  ــی ب ــان در تجــارت جهان اطمین

ــه،  ــوادث غیرمترقب ــل ح دلی
و  اطالعــات  ارز،  اســناد، 

مشــکالت مبتنــی بــر 
پرداخــت، عــدم درک 
صحیــح از بازارهــای 
خارجــی و… میشــود. 
درخصــوص  امــا 
کشــور مــا در ایــن 
ــت،  ــد گف ــه بای عرص

مهمــی  دالیــل  بــه 
ــا و  ــم ه ــون تحری همچ

مســتکبرینی  دشــمنی 

ــی  ــکا و برخ ــده آمری ــاالت متح ــون ای همچ
تولیــد  بــر  از دول غربــی، همــواره  دیگــر 
ــش  ــل و کاه ــاز در داخ ــورد نی ــوالت م محص
ــرلوحه کار  ــه واردات را س ــود ب ــتگی خ وابس

ــت.  ــرار داده اس ــود ق خ
در زمینــه صــادرات، کشــور مــا ظرفیــت هــای 
فــوق العــاده ای جهــت صــادرات کاال دارا 
ــادرات  ــتر ص ــفانه بیش ــا متأس ــد ام ــی باش م
ــن  ــت. ای ــی اس ــام فروش ــور خ ــول مح ــا ح م
ــا ســود کــم و البتــه  شــکل از صــادرات کــه ب
هزینــه پاییــن انجــام مــی گیــرد و در عرصــه 
ــا صــادرات ســنگ  ــی چــون نفــت و گاز ت های
هــای معدنــی اســت، ســبب هــدر رفــت ایــن 

ــت. ــرمایه هاس س
ــاله  ــداز ٢0 س ــم ان ــند چش ــوب س در چارچ
توســعه صــادرات محــور  بــر  نیــز  ایــران 
اقتصــاد کشــورمان و قطــع وابســتگی بــه 
ــت  ــون نف ــی همچ ــام معدن ــواد خ ــروش م ف
ــا اهمــال  تاکیــد شــده اســت کــه متأســفانه ب
ــه  ــن زمین ــف در ای ــای مختل ــت ه کاری دول
و درگیــری کشــورمان در جنــگ تحمیلــی 
اقتصــادی از ســوی آمریــکا ایــن سیاســت 
ــده اســت.  ــا حــد قابــل توجهــی مغفــول مان ت
امیــد اســت بــا تجربــه هــای ایــن چنــد ســال 
رو  پیــش  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  و 
شــاهد روی کارآمــدن دولتــی کارآمــد باشــیم 
تــا بــا سیاســت هــای کارشناســی ایــن عقــب 
ــه  ــور را ب ــاد کش ــران و اقتص ــی را جب افتادگ

ــاند. ــودش برس ــی خ ــگاه واقع جای

تقویت بازارهای داخلی با دستیابی به بازارهای خارجی
نقش واردات و صادرات در عرصه تولید


