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صنعت، معدن و تجارت

رئی�س اتاق بازرگان�ی ایران، از حمایت دولت و مجلس از توس�عه روابط 
اقتصادی میان بخش خصوصی ایران و ویتنام خبر داد و خواستار تقویت 
فعالیت تجار دو طرف، برای افزایش سطح مبادالت به 2 میلیارد دالر شد. 

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، غالمحسین شافعی که در صدر هیاتی تجاری 
به ویتنام سفر کرده، در مالقات با رئیس اتاق بازرگانی ویتنام از حمایت دولت و 
مجلس در ایران از توس��عه روابط اقتصادی میان بخش خصوصی دو کشور خبر 
داد و خواس��تار تقویت فعالیت تجار دو طرف برای افزایش س��طح مبادالت به ۲ 

میلیارد دالر شد.
رئیس اتاق ایران با اش��اره به س��فر پاییز سال گذشته هیات عالی رتبه سیاسی-

اقتصادی ایران به سرپرس��تی حس��ن روحانی، رئیس جمهور به هانوی، پایتخت 
ویتنام، گفت: س��فر کنونی به توصیه رئیس جمهور محترم ایران و پس از توافق 
دو رئیس جمهور برای تبادل هیات های تجاری انجام می شود و در شرایطی که 
دو دولت اراده بر افزایش همکاری های تجاری دارند، وظیفه اتاق های بازرگانی دو 

کشور است که در جهت افزایش سطح مبادال تالش کنند.
شافعی به ظرفیت های باالی اقتصادی دو طرف اشاره کرد و گفت: در سایه حمایت 

دو دول��ت، بخش های خصوصی ایران و ویتنام می توانند در کمترین زمان ممکن 
سطح مبادالت تجاری دوجانبه را دگرگون کنند.

رئیس اتاق ایران با اش��اره به س��فر دو سال پیش رئیس جمهور ویتنام به ایران و 

مذاکرات مثبت اقتصادی هیات ویتنامی در تهران گفت: در فضای پس از برجام، 
شرایط ویژه ای در ایران بوجود آمده و بخش های خصوصی دو کشور می توانند در 

سایه روابط خوب میان دولت های ایران و ویتنام، بیشترین بهره را ببرند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران همچنین به حضور ۵ تن از نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی در هیات اتاق ایران در سفر به ویتام اشاره کرد و این موضوع را 

نشانه اهمیت افزایش روابط تجاری ایران با ویتنام دانست.
شافعی از آغاز فعالیت اتاق ایران برای تشکیل اتاق مشترک ایران و ویتنام بعد از 
س��فر مهرماه ۱۳۹۵ هیات ایرانی به هانوی خبر داد و گفت که تشکیل این اتاق 
مراحل پایانی خود را طی می کند. او از همتای ویتنامی خود خواست روند تشکیل 
اتاق مش��ترک در هانوی نیز از س��وی اتاق بازرگانی ویتنام دنبال ش��ود تا هرچه 
سریع تر هدف ارتقای مبادالت تجاری »تا مرز ۲ میلیارد دالر« محقق شود. پیش 
ازاین، حس��ن روحانی و ترانگ تان س��انگ، رئیس جمهور ویتنام، در سفر هیات 
سیاس��ی-اقتصادی ایران به هانوی اولین بار از برنامه دو دولت برای ارتقای روابط 

تجاری تا ۲ میلیارد دالر خبر داده بودند.
همچنین وو تین الک، رئیس اتاق ویتنام، نیز به س��فر سال گذشته هیات ایرانی 
به سرپرستی حس��ن روحانی به هانوی اشاره کرد و گفت: »بسیار خوشحالم که 

در مدتی کوتاه، میزبان تجار ایرانی در قالب هیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران هستیم.«

وو تین الک س��طح مبادالت تجاری ۱۰۰ میلیون دالری سال ۲۰۱۶ میان ایران 
و ویتنام را »نامناسب« دانست و گفت که بخش های خصوصی دو طرف با توجه 
به هدف ۲ میلیارد دالری تعیین ش��ده در مذاکرات دو رئیس جمهور، باید برای 
رسیدن به این مهم تالش کنند. او گفت: »ایران اقتصاد بزرگ خاورمیانه است و 
ویتنام قطب ش��یالت و کشاورزی جنوب شرق آسیا. دو کشور در مدت زمان کم 

می توانند سطح مبادالت را افزایش دهند.«
رئیس اتاق ویتنام با تقدیر از اقدامات اتاق ایران برای تشکیل اتاق مشترک ایران و 
ویتنام از برنامه ریزی اتاق بازرگانی این کشور برای تشکیل اتاق مشترک در هانوی 
خبر داد و گفت به زودی این اتاق تشکیل می شود تا روند همکاری میان تجار دو 

طرف تسهیل پیدا کند.
وو تین الک همچنین خواس��تار س��رمایه گذاری ایران در ویتنام شد و گفت که 
این کش��ور قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای منطقه دارد و این خود ظرفیت 
مهمی برای توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای جنوب شرق آسیا و حتی اروپا 

و آمریکاست

رئیس اتاق ایران مطرح کرد؛

اتاقمشترکویتناموایراندرهانویتأسیسمیشود

واکنش رئیس کل گمرک به واردات مربا ؛
سهم مربا از کل واردات کمتر از یک دهم درصد بوده 

است
مسعود کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی 
ایران با ارسال نامه ای به مهندس نعمت زاده نسبت به اخبار منتشر شده در خصوص واردات 

مربا در سال ۹۵ واکنش نشان داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، در نامه مسعود کرباسیان به وزیر صنعت معدن وتجارت 
آمده است در پی انتشار خبر واردات مربا در سال ۱۳۹۵ به استحضار می رساند بر اساس 
بررسی های به عمل آمده و اظهارنامه وارداتی ترخیص شده در سال ۱۳۹۵ در مجموع بالغ 
بر ۲۳ هزار تن کاال به ارزش ۲4 میلیون دالر تحت کد تعرفه های زیر مجموعه ۲۰۰7کتاب 
مقررات صادرات و واردات به شرح مربا ژله مارماالد پوره و خمیر میوه که به وسیله پختن 
به دس��ت آمده ویا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده بر مبنای ثبت سفارشات 
انجام ش��ده به کش��ور وارد شده است که از این میزان کاال با توجه به نام تجاری ثبت شده 
در اظهارنامه در خصوص کاالهای مذکورس��هم وزن و ارزش مربا از کل واردات انجام شده 
کمتر از یک دهم درصد بوده و تمامی واردات این محصول نیز توس��ط دو ش��رکت صورت 

گرفته است .
در ادامه این نامه تاکید ش��ده است: بررسی واردات مذکور بیانگر سهم ۹۵/۹7واردات انواع 
پوره از کل واردات ردیف تعرفه مورد بررسی بوده که در صنایع تولید آبمیوه مورد استفاده 
قرار گرفته و به لحاظ طبقه بندی کاال در زمره کاالهای واسطه ای محسوب می گردد و به 
لحاظ قواعد HSتحت ردیف تعرفه ۲۰۰7 قرار می گیرد و با بررسی آماری مشخص گردید 
بالغ بر 8۰ درصد از واردات انواع پوره به پنج شرکت تولیدی مواد غذایی تعلق داشته که به 

عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار گرفته است.
رس��انه های مخالف دولت چندی پیش در واکنش به آمارها مبنی براین که دولت تدبیر و 
امید کمترین میزان واردات را در مقایسه با دولت گذشته داشته است، مدعی شده بودند که 
کم شدن واردات مربوط به واردات کاالهای واسطه ای و مواد اولیه مورد استفاده در صنایع 

و کارخانه ها بوده است.

تقدیر از برگزیدگان چهارمین 
جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان

چهارمین جش��نواره »برند محبوب« از 
نظر مصرف کنندگان با بررس��ی وضع 
برندها، موانع تولید و تقدیر از برندهای 
برت��ر در مرکز همایش های بین المللی 
صداوس��یما برگ��زار ش��د. چهارمی��ن 
جش��نواره ملي برند محبوب با معرفي 
برند هاي محبوب سال ۱۳۹۶ برگزار شد

به گزارش خبرنگارما، چهارمین جشنواره 
»برند محبوب« از نظر مصرف کنندگان 

در حالی با حضور برندها و نمایندگان جامعه مصرف کننده برگزارشد که هادي اسدي رییس کمیته 
اجرایي این جش��نواره ضمن ارائه گزارش��ي از عملکرد دروره هاي گذشته تصریح کرد در چهارمین 
نظرسنجي مردمي برند محبوب که با حضور بیش از ۲4۰۰ برند در ۱47 گروه کاال و خدمات برگزار 
گردید  و ۱۲7۵4۹۶ راي از طرف مصرف کنندگان به ثبت رسید ودر نهایت ۳۳ برند محبوب معرفی 
شدند. محمدناطق، رئیس شوراي سیاستگذاري این جشنواره به نقش و جایگاه ویژه مصرف کنندگان 
به عنوان هواداران مردمي برندها پرداخته و ضمن تاکید بر اهمیت توجه ویژه به آنها در برنامه هاي 
اطالع رساني برندها، به ارائه پیشنهاداتي براي توسعه ارتباط برندها با هوادارن شان در قالب باشگاه 
هواداري برندها پرداختند. ایش��ان س��پس برنامه هاي دبیرخانه جش��نواره را در جهت اشاعه بیشتر 
جایگاه برندهاي محبوب در جامعه و ایجاد زمینه توجه بیش��تر  مصرف کنندگان به این شاخص به 
عنوان یک معیار تصمیم گیري خرید مهم ارائه نمودند مش��اور وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در 
این جشنواره در تشریح اهمیت برند در بازارهای جهانی، به بخش محصوالت پتروشیمی اشاره کرد و 
گفت: همه محصوالت پتروشیمی کشور تا سال ها با برند بازرگانی پتروشیمی در بازارهای بین المللی 
عرضه می ش��د و جایگاهی ویژه برای خود باز کرده بود، اما با خصوصی ش��دن این ش��رکت و حضور 
شرکت های پتروشیمی دیگر در بازارهای بین المللی، آن برند از بین رفت.موءید صدرحسینی افزود: 
با خصوصی ش��دن شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرایطی پیش آمد که مجموعه های پتروشیمی به 
طور جداگانه محصوالت خود را در بازارهای بین المللی عرضه کردند و حتی برای رقابت با یکدیگر، 
قیمت های خود را شکستند. عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس ش��ورای اس��المی، نیز از شرایط کنونی و قوانین و مقررات مربوط به بخش تولید انتقاد کرد.

وی که اکنون در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی نیز عضویت دارد، سخنان خود را با طرح این سوال آغاز کرد که »آیا در کشور ما شرایط 
برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی یکسان است«؟ وی گفت: اکنون تولیدکننده ایرانی تسهیالتی 
با نرخ سود ۲۵ درصد دریافت می کند؛ در حالی که تولیدکنندگان کشورهای همسایه، از تسهیالتی با 
نرخ های سود یک تا سه درصد برخوردارند.مصری ادامه داد: رتبه ایران در فضای کسب و کار نامناسب 
است؛ روند دریافت مجوز ها و آغاز به کار برای واحدهای تولیدی داخلی نیز سهل و آسان نیست.عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: شمار زیاد کارکنان دولت، موجب طوالنی شدن مراحل 
اداری می شود؛ اکنون دولت آمریکا 8۰۰ هزار، دولت ژاپن ۳۵۰ هزار، دانمارک هشت هزار و دولت ایران 
سه میلیون نفر کارمند دارد.بی توجهی به برندهای قدیمی و برندسازی در سال های گذشته موجب 
شد برخی برندهاِی ایرانی مطرح در بازارهای بین المللی مانند برند بازرگانی پتروشیمی هشت سال 
پیش از بین برود و بازار محصوالت پتروشیمی کشور را با مشکل روبرو کند ضمن اینکه برند ارج نیز 

سال گذشته از مدار تولید خارج شد.
همچنین محمود محمدیان رییس کمیته علمي جشنواره نیز دراین مراسم گفت:حساسیت و أهمیت 
برندینگ در کش��ور در سطح گفتمان ایجاد شده است وخوشبختانه اهمیت محبوبیت برند در حال  
افزایش اس��ت .وی در ادامه افزود:درمیان ش��اخصه هاو معیارهای متعدد برای اولویت بندی برندها ، 
ش��اخصه محبوبیت برند از اهمیت باالیی برخوردار است . چون برندها مشروعیت حقیقی خود را از 

مردم می گیرند

نماینده اتاق بازرگانی روسیه گفت: با رفع تحریم ها از تهران، روابط 
تجاری ایران و روس�یه به طرز قابل توجهی افزایش یافته است و 
حجم تجاری دو کشور قابلیت رسیدن به 10 میلیارد دالر در سال 

را دارد. 

به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری اسپوتنیک، »الکساندر ماکسیموف« 
نماینده افتخاری اتاق بازرگانی روس��یه در ایران گفت: روابط تجاری ایران 
و روسیه در سال جاری میالدی با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد و در 

مقایسه با سال ۲۰۱۶ میالدی تقریبا به دو برابر ارتقاء خواهد یافت.  
وی تصریح کرد: در سال ۲۰۱۶ میالدی به لطف برداشته شدن تحریم ها از 

ایران، حجم تجاری ایران و روسیه در مقایسه با سال قبل از آن 7۰ درصد 
افزایش پیدا کرد و رقم ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر برای مجموع حجم 
روابط تجاری تهران-مس��کو ثبت شد که بیشترین سهم شامل صادرات 
ماشین آالت، تجهیزات، مواد غذایی و وسایل حمل و نقل روسی به ایران 

است.
این در حالی اس��ت که س��هم صادرات مواد غذایی ایران به روس��یه ۳۰۰ 

میلیون دالر در سال گذشته میالدی گزارش می شود.  
وی تصریح کرد که در ژانویه س��ال جاری میالدی، صادرات ماشین آالت 
روس��ی و کاالهایی با فناوری پیش��رفته به ایران به ترتیب 7 درصد و ۳.7 

درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن افزایش یافت.

»ماکسیموف« گفت: معتقد هستم که بدون دخالت اضافی بخش دولتی، 
حجم معامالت تجاری دو کشور از قابلیت افزایش بیشتری برخوردار است 
و کاهش عوارض گمرکی و همچنین برداشته شدن موانع غیر تعرفه ای از 
س��وی ایران مانند ضرروت برای صدور مدارک اضافی و اعمال محدودیت 
بر روی گندم روسی می تواند تاثیر به سزایی در باال بردن گردش مالی دو 

کشور داشته باشد.
وی در پایان گفت: مشارکت روسیه در پروژه های مشترک با ایران در سال 
های آتی به ویژه با حضور شرکت های نفت و گاز روسی در توسعه میادین 
نفت و گاز ایران می تواند موجب افزایش حجم معامالت تجاری دو کشور 

تا ۱۰ میلیارد دالر در سال هم شود.  

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در دولت تدبیر و امید، ۵4۰۰ 
طرح نیمه صنعتی با اعتبار ۲۲۰ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسیده 

است.
علی یزدانی در نشست با مدیران صنایع در اتاق بازرگانی کاشان اظهار کرد: 
در این دوره ۳4۲۳ واحد که تعطیل ش��ده بودند در شهرک های صنعتی 
به چرخه تولید برگش��ته اند که فعالیت ۱۰8۱ واحد آن مربوط به س��ال 

گذشته است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خاطرنشان 
کرد: فعالیت این تعداد واحد صنعتی برای 7۶ هزار نفر ایجاد اشتغال کرده 

که بخش��ی از برنامه های اقتصاد مقاومتی و اج��رای طرح رونق اقتصادی 
است.

وی تصریح کرد: در راستای عمل به فرمایش مقام معظم رهبری و اجرای 
اقتصاد مقاومتی، چهار هزار میلیارد ریال بدهی شهرک های صنعتی کشور 

بابت جریمه پرداخت شد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: عقد 
قرار داد برای بیش از ۶۰ طرح سرمایه گذاری خارجی در سازمان حمایت 
از سرمایه گذاری و امضای ۱۳۰ سند همکاری با کشورهای مختلف از دیگر 

اقداماتی است که در دولت تدبیر و امید انجام شده است.

وی ادامه داد: ۲4 هزار واحد بنگاه کوچک و متوسط صنعتی و کشاورزی در 
سال گذشته، به میزان ۱7۰ هزار میلیارد ریال تسیهالت دریافت کرده اند.

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در همین مدت به ۱۳ هزار و 
۲8۰ بنگاه کوچک و متوس��ط صنعتی و تولیدی در شهرک های صنعتی 
اعتباری حدود ۹۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت از طریق سامانه بهین یاب 
پرداخت ش��د. یزدانی تاکید کرد: دولت یازدهم، به دنبال ظاهرس��ازی و 
تبلیغات رسانه ای عملکرد خود نبوده است و این در حالی است که برخی 
خبرگزاری ها و پایگاه های اطالع رس��انی های گزارش هایی را علیه دولت 

منتشر می کنند که در عمل قابل اثبات نیست.

س��ال گذش��ته بود که رهبر انقالب از تولید ملی به عنوان امری مقدس 
و باارزش یاد کردند و همه ی آحاد و اقش��ار م��ردم را به تقویت آن به هر 
طریق ممکن دعوت کردند. در این میان ایشان بر نقش مصرف کنندگان که 
تمامی مردم را دربرمی گیرد تأکید ویژه ای فرمودند و گفتند عمده مردمند 
و خود راه مصرف کاالهای خارجی را ببندند. اما در بیانات خود در ابتدای 
س��ال ۹۶ در حرم مطهر رضوی که به نوعی نقش��ه راه سال را نیز ترسیم 
می نماید، ایشان با ذکر دو مسئله ی مهم در تولید که عبارت بود از مسئله ی 
ورادات و مسئله ی قاچاق، چنین فرمودند: »واردات کاالهایی که در داخل 
به قدر کافی تولید میش��ود، بایس��تی به صورت یک حرام شرعی و قانونی 

شناخته بشود«.

به نظر می رسد که اوالً در اینجا مخاطب در امر مبارزه با قاچاق و واردات، 
مس��ئولین نظام و به ویژه قوه ی مجریه در مقام اجراست و نه عموم مردم. 
این بدان معناست که مطالبه از مردم به سمت مطالبه از مسئولین در بیان 
رهبر انقالب صورت پذیرفته است که شاید از یک سو، نشان گر توجه مردم 
در مصرف تولیدات داخلی، و از سویی دیگر، اقدامات ضعیف مسئولین در 

این امر باشد.
ثانیاً قطعاً عبارت »حرام ش��رعی و قانونی«، بار معنایی و حقوقی خاصی 
دارد که ش��اید تاکنون در بیانات معظم له مسبوق به سابقه نبوده باشد. از 
ای��ن رو برخی آن را ب��ه مثابه ی »فتوا« و برخی نیز به مثابه ی یک »حکم 
حکومتی« تلقی کرده اند. در واقع از آنجا که دولت در نظام اقتصادی موجود 
کشور، به عنوان بزرگ ترین مجری و ناظر، مصرف کننده و تقاضاکننده ی 
کاالها و خدمات به حس��اب می آید و سهم آن از مجموع درآمدهای ملی 
کشور )تولید ناخالص داخلی(، سهمی فائق بر بخش مصارف خصوصی و 
س��رمایه گذاری و نیز بخش تجارت خارجی اس��ت، از این رو شاید تکیه ی 
اصلی این بیان رهبر انقالب بر مسئولین نظام و بویژه قوه ی مقننه و مجریه 
برای مقابله با امر واردات بجای تکیه بر مصرف از همین جهت باشد که تا 
بح��ث لزوم مصرف تولیدات داخلی و منع مصرف تولیدات خارجی دارای 
مشابه داخلی به میزان کافی، آن هم از طریق کنترل مبادی ورودی کاال 
که وظیفه ی خاص دولت و مجموعه ی حاکمیت اس��ت به درس��تی و با 
حساسیت و قاطعیت، پیگیری نشود، انتظار بهبود تولیدات ملی و تقویت 
و ترویج مصرف محصوالت داخلی به سرانجام و نتیجه ی مطلوب نخواهد 
رسید. لذا ایشان با درک این مهم و علیرغم نقش تعیین کننده ی ترجیحات 
و تصمیمات مصرف کنندگان داخلی یا همان عموم مردم در تقویت کاالی 
داخلی، بر مقابله ی جدی و قاطع مسئوالن در امر واردات تأکید نموده اند.

 نمونه های از این دست فتاوی در مورد واردات
این البته اولین باری نیست که یک عالم و فقیه، چنین حکمی را می دهند. 
اگر نگاهی به تاریخ این س��رزمین و بویژه تاریخ معاصر ایران بیندازیم به 
وض��وح به مواردی برمی خوری��م که حاکی از نگاه خ��اص و نافذ علمای 
بابصیرت در مورد امر تولید ملی اس��ت. این امر به ویژه با اقدام جریان ساز 
فتوای تحریم مصرف تنباکو توس��ط مرجع تقلید ب��زرگ آن زمان یعنی 
مرحوم میرزای بزرگ ش��یرازی به منصه ی ظهور رس��ید که به استعمار 
شرکت های انگلیسی و به ویژه شرکت معروف رژی در ایران که بازار تنباکو 

را در انحصار خویش داشت، خاتمه داد.
حکم تحریم تنباکو، به واسطه ی وسعت نفوذ این مرجع بزرگ و حکم شدید 
و بی سابقه مبنی بر حرمت و در حکم محاربه با امام زمان بودن، جریان ساز 

و تحول آفرین ش��د و نقطه ی عطفی در مبارزات علیه اس��تعماگری های 
بیگانگان در کشور که عمدتاً از طریق واردات در پی ضربه زدن به اقتصاد 
کش��ور بودند به حس��اب آمد، به طوری که تا قبل از آن ش��اید اشکاالت و 
پیامدهای معامله با اجانب و بیگانگان و سلطه ی اقتصادی ایشان بر سرزمین 
چندان بر عموم مردم روش��ن و واضح نبود و در موارد بس��یاری نیز دولت 
وق��ت با این معامالت همراهی می کردند. ام��ا صدور این فتوا هم دخالت 
شریعت در برابر سلطه  ی بیگانگان را در امور اقتصادی نشان داد و هم راه را 
بر مظاهر و عرصه های دیگر تهاجم اقتصادی بیگانگان و سلطه ورزی ایشان 

در این کشور مسدود نمود.
سه سال قبل از این فتوا نیز در سؤال و جوابی که بین شهید شیخ فضل اهلل 
نوری و میرزای بزرگ ش��یرازی در مورد سد نفوذ اقتصادی اجانب و بالد 
کفر در آن زمان به ویژه روس و انگلیس از طریق تحریم مواردی چون قند 
و چاهی و غیره، صورت پذیرفته بود، ایشان آن را از باب سیاست و مصالح 
عامه برشمرده و تکلیف اصلی را بر دوش دولت و مسلمانان صاحبان نفوذ 
دانس��ته بودند و مردم را به تحریم کاالهای بیگانه تش��ویق کردند. جالب 
اینجاس��ت که این عالم مجاهد بزرگ، نقش دولت را علیرغم نقش مردم، 
مهم تر و تعیین کننده تر می داند: »در عهده ی هر دو ]دولت و ملت[ است که 
به اعانت یکدیگر دین و دنیای عباد را حراست کرده... و با تقاعد و کوتاهی از 
یکی امر، معوق و رعیت به امثال این بالها ]تسلط کفار بر اقتصاد مسلمین[ 
مبتال می ش��وند و چونکه از ملت جز گفتن و تحریص و تخویف و تهدید، 
امری دیگر برنمی آید و انفاذ و اجرا با دولت است؛ تا از دولت کمال همراهی 
را نبیند، اقدام نمی تواند نمود و اگر ببیند که به تکلیف الزم خود اقدام دارد 
و درصدد بیرون آمدن از عهده ی آن کماینبغی می باشد البته ملت آنچه را 

شایسته ی اوست خواهد کرد و چگونه نکند؟«
بیست سال بعد آخوند خراسانی مرجع بزرگ شیعیان نیز مصرف کاالهای 
خارجی در س��رزمین های اسالمی را موجب از میان رفتن ثروت کشور و 
منابع داخلی و فقر و فالکت امت و تس��لط کفار بر مسلمین و نیز از بین 
رفتن اس��تقالل مملکت و حتی تخریب دین دانس��تند و تالش مردم از 
هم��ه ی اصناف در جهت تحریم آن را، جهاد اقتصادی در رکاب امام زمان 

)عج( بر شمردند.
نگاهی به مواضع و فتاوا و نیز سیره ی علمای بصیر، حاکی از اراده ی جدی 
و عزم پرحزم ایشان برای مقابله با نفوذ و سلطه  ی بیگانگان به ویژه بالد کفر 
بر بالد اسالمی است. بیش از بیست سند و متن تاریخی حاوی مواضع و 
فتاوای علمای اعالم بویژه در تاریخ مشروطیت وجود دارد که به امر تحریم 
کاالهای بیگانگان و ترویج مصرف محصوالت وطنی مستقیماً می پردازد. 
مبنای فقهی این موضوع را شاید بتوان در قاعده  نفی سبیل دانست. قاعدۀ 
نفی سبیل از قواعد مهم فقه اسالمی و مستند به آیۀ شریفۀ »َو لَْن یَْجَعَل 
ُ لِلْکافِریَن َعلَی الُْمْؤِمنیَن َس��بیالً« )سوره نساء/۱4۱( است. در این آیه،  اهللهَّ
ش��ارع مقدس در مقام تشریع و در مقام قانون گذاری و در مقام بیان یک 
قاعدۀ کلی در جامعۀ اس��المی اس��ت. هر قرارداد و هر چیزی که س��بب 
استیالی کافر بر مسلم شود منفی است. بنابراین، قاعدۀ نفی السبیل بر ادلۀ 
اولیه و احکام حکومت ناظر است. این امر در مورد معامالت و قراردادهای 
اقتصادی و تجاری با بیگانگان به ویژه کفار بسیار بارز و روشن است چرا که 
هرگونه وابس��تگی اقتصادی بدون مابه ازای مشخص در برابر آن، موجبات 

وابستگی سیاسی و حاکمیتی را هم فراهم می آورد.

 تقویت اقتصاد ملی

از س��ویی دیگر، برای رفع نیازهای مادی و معنوی مس��لمین در تمامی 
ش��ئون، بایست اقتصاد جامعه ی اسالمی از قوت و ثروت فراوانی برخوردار 
باش��د. بدون آن، ن��ه نیازهای داخلی رفع خواهد ش��د و نه اقتدار و عزت 
جامعه ی اسالمی رقم خواهد خورد. چراکه واردات کاالهایی که در داخل 
تولید می شوند و نیازی به واردات آن نیست از سویی موجب ورشکستگی 
کارخانجات داخلی و در نتیجه بیکاری بخشی از جامعه  مسلمین می شود، 
و از س��ویی دیگر، موجب وابستگی بیشتر کشور به بیگانگان خواهد شد 
که همین امر، ممکن اس��ت زمینه ساز ضربه زدن، نفوذ و تسلط بر کشور 

را فراهم کند.
در واقع این مبنا از یک حیث، بخشی از همان عدم وابستگی و سلطه پذیری 
از کفار را در مبنای نفی س��بیل دربردارد و بخش دیگر آن برمی گردد به 
تأمین نیازها و حوائج و رفاه مسلمین و برخورداری عموم جامعه ی اسالمی 
از مواهب و نعمت های خدادادی. شهید مطهری با تمثیل زیبایی، اقتصاد 
جامعه ی اس��المی را به بدن انسان تشبیه کرده و ثروت را در حکم خون 
جاری در بدن می داند و می نویسد: یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم حیات 
و قابلیت رش��د و نمّو ثروت اس��ت، همان طوری که از ش��رایط اولیه یک 
اجتماع سالم اقتصاد سالم است... جامعه باید بنیه اقتصادی سالمی داشته 
باش��د، مبتال به کم خونی اقتصادی نباشد و اگرنه، مانند یک مریض کم 
خون و یا مریضی که دستگاه قلب و جهاز دمویّه اش خراب است همیشه 
مریض خواهد بود. گمان نمی رود هیچ عالم و بلکه هیچ عاقلی منکر لزوم 
و ضرورت اقتصاد س��الم باشد.« ایشان سپس یکی از اهداف اسالم را نفی 
س��بیل دانسته و آن را به واس��طه ی دسترسی به اقتصاد سالم قابل تحقق 
می داند و می نویسد: »از نظر اسالم هدف های اسالمی بدون اقتصاد سالم 
غیرقابل تأمین است. اسالم می خواهد که غیر مسلمان در مسلمان تسلط 
و نفوذ نداش��ته باشد. این هدف هنگامی میسر است که ملت مسلمان در 
اقتصاد نیازمند نباش��د و دستش به طرف غیر مس��لمان دراز نباشد، واال 
نیازمندی مالزم اس��ت با اس��ارت و بردگی، ولو آنکه اس��م بردگی در کار 
نباشد. هر ملتی که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد 

اسیر و برده او است.«
جالب تر اینکه تمامی این حساس��یت ها بر اس��تقالل اقتصادی مملکت و 
بیرون آوردن آن از دس��تبرد بیگانگان در شرایطی رقم می خورد که توان 
تولیدی آن زمان کش��ور نسبت به کشورهای صنعتی پیشرفته همچون 
انگلیس، روسیه، پرتغال و اسپانیا و مانند آن، به شدت نازل بود و حال آنکه 
در شرایط فعلی، کشور به هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا مبدل شده است و 
در بسیاری از محصوالت تولیدی توان رقابت با کشورهای خارجی را داشته 
و دارای مزیت رقابتی و نسبی هست و نیز صادرات قابل توجهی به بیرون 
از مرزهای خود دارد. در واقع در چنین ش��رایطی س��خن از محدودکردن 
واردات نمی تواند آن چنان مش��کل خاصی حتی ب��رای مصرف کنندگان 

به وجود آورد.
بنابراین مسئوالن و در رأس آنان دولت مردان و نمایندگان مردم در مجلس 
می بایست تمامی مقدمات الزم برای اجرای قاطعانه و سریع و دقیق حکم 
ممنوعیت واردات را فراهم س��ازند تا دیگر شاهد واردات کاالهای مصرفی 
غیرضرور، کاالهای دارای مش��ابه داخل��ی و دارای توان تولید داخل و نیز 
کاالهای ضروری و اس��تراتژیک مورد نیاز که می بایس��ت در داخل تولید 

شوند نباشیم.
منبع : تابناک

نماینده اتاق بازرگانی روسیه در تهران؛
حجم تجارت ایران و روسیه ۷۰ درصد افزایش یافت

یزدانی:
 بیش از 3 هزار  واحد صنعتی به چرخه تولید برگشته اند

چرا واردات کاالهای مشابه داخلی حرام است؟


