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چکیده
امروزه نمی توان موضوعات مختلف اقتصادی.سیاسی .اجتماعی وفرهنگی رابه صورت منفک ازهم دید.براین اساس درنگرشی
نظامند آن هابرهم تاثیرمی گذارند وازهم تاثیر می پذیزند.بنابراین قوت اقتصاد می تواندآسیب ها ومعضالت اجتماعی رابه شکل
چشم گیری کاهش دهد،در جوامعی که اقتصاد ضعیفی دارند با توجه به افزایش نرخ بیکاری میزان آسیب پذیری نیز افزایش
پیدا میکند به همین منظوربا پیگیری واولویت تولید ملی بسیاری از مشکالت اقتصادی واجتماعی حل خواهد شد .ازطرفی
دیگر حمایت از تولید داخلی باعث رونق چرخه اقتصادی وصنعتی کشور شده واز بسیاری از وابستگی ها به کشورهای بیگانه در
شرایط فعلی کشور می کاهد .لذا پیرو فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی و نامگذاری این سال به سال حمایت از مصرف
کاالی ایرانی چنین می طلبد که در این زمینه نقش و تاثیر عوامل مختلف در حمایت از مصرف کاالی ایرانی در این سازمان
بزرگ را بررسی کنیم .در این مقاله ما برآنیم تاثیر عوامل مختلف در حمایت از مصرف کاالی ایرانی در نیروهای مسلح را
بررسی کنیم .روش تحقیق ما در این مقاله از نوع توصیفی  -همبستگی و جامعه آماری ما تیپ  212زرهی زنجان بوده و روش
جمع آوری اطالعات از نوع پرسشنامه وکتابخانه ای می باشد .نتایج حاصل از این تحقیق که گرد آوری اطالعات آن به صورت
کتابخانه ای وپرسشنامه بوده حاکی از آن است که به ترتیب عوامل مختلفی همچون نقش فرماندهان  ،پرسنل ،رسانه  ،تولید
کنندگان خارج از سازمان نیروهای مسلح وشرکت های دانش بنیان در حمایت از مصرف کاالی ایرانی تاثیر داشته است.
واژههای کلیدی :نیروهای مسلح-رسانه-شرکت های دانش بنیان
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مقدمه
بی شک اقتصاد در جهان امروز به یک اهرم بسیار قوی وقدرتمند پیشروی اهداف کشورها تبدیل شده است به طوری که خیلی
موثرتر واثربخش تر از هر چیزی در جهان امروز به این مساله توجه می شود،حتی به عقیده عده زیادی از کارشناسان قوی تر از
قدرت نظامی است ورفته رفته قدرت نظامی جای خود را به قدرت اقتصادی می دهد.در این میان کشورهای استعماری به
اهمیت این قضیه پی برده ودر صددبرآمدند که با استفاده از این اهرم فشار اهداف خود را پیش برند.
با توجه به این که نیروهای مسلح یکی از جمله بزرگترین سازمان های موجود در کشور بوده و با توجه به نوع ماموریتی که
برای هر یک از نیروهای مسلح کشور تعریف ومشخص شده است این امر موجب بکار گیری بسیاری از تجهیزات از جمله خودرو
های تجاری ،نظامی ،ادوات شنیدار و انواع سالح و مهمات در این سازمان شده است که می توان به جرائت بیان کرد که
نیروهای مسلح بزرگترین سازمان از نظ ر صرف بودجه برای انجام ماموریت ها می باشد .و هرسازمان همان طور که مشخص
است دارای تعداد زیادی نیروی انسانی و تجهیزات برای انجام ماموریت های خود است از طرفی دیگر در ساختار نیروهای
مسلح به ویژه در ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی بیشترین ادوات شنیدار و چرخدار موجود
تولیدات مربوط به کشور های بلوک غرب و شرق جهان ازجمله( امریکا ،روسیه و انگلیس) می باشد ولی در ساختار نیروی
انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باتوجه به اینکه بعدازپیروزی انقالب تشکیل شده اند ونیزباتوجه به نوع
ماموریتی که دارنداین ادوات یا موجود نبوده یا در صورت موجود بیشتر به صورت ادوات چرخدار می باشد.

بیان مساله

اولین پرسشی که می توان در این زمینه مطرح کرد این است که چرا باید از کاالی داخلی حمایت کرد؟ این پرسش جواب های
متعددی خواهد داشت ،که مهمترین آن اشتغال زایی بر ای مردمان همین سرزمین است .بایدبرای جامعه جویای کار این
مملکت فکری کرد و مطمئنا حمایت از تولید داخلی و خرید کاالی ایرانی می تواند حرکت مثبت و رو به جلوی باشد.
آیا تولید کاالی ایرانی مقرون به صرفه است؟
پاسخ به این سوال پیچیده تر از چیزی است که به نظر می رسد .از یک طرف مسئله بیکاری قشر تحصیل کرده و نخبه جامعه
مطرح بوده و از طرف دیگر بحث نبود زیر ساخت های مورد نیاز برای تولید محصوالتی که توان رقابت با محصوالت مشابه را
داشته باشد.از یک سو بحث حمایت از کاالی تولید داخل مطرح می شود و از سوی دیگر ،ایمنی کم ،کارکرد ناقص،کارآمدی
پایین محصوالت داخلی موجب سرخوردگی مصرف کنندگان شده است.
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دالیل لزوم حمایت از کاالی ایرانی
 -1در درجه اول با توجه به اقتصاد بر پایه نفت که خواه ناخواه گریبان گیر کشور است و کاهش قیمت این محصوالت مسلما
در واردات کاال با مشکل نقدینگی مواجه خواهیم شد(رستمی.)1331.
 -2دوم اینکه ،با وجود سیاست های قدرت های غربی و شرقی  ،بر ضد منافع ملی ایران ،امکان بروز تحریم های جدید ددر هر
زمان وجود دارد.
 -3با حمایت از تولید کاالی داخلی ،از جمعیت افراد بیکار در کشور کاسته خواهد شد .این مساله در صورتیکه همراه با درایت
و هوشمندی در انتخاب تولیدات قابل رقابت با کاالی مشابه باشد که مطمئنا جای هیچ سخنی باقی نمی گذارد.

اهمیت وضرورت تحقیق

اگر چه موضوع اقتصاد مقاومتی چندی پیش در اذهان اقتصاددانان به وجود آمد؛ امّا این مبحث به صورت تأکیدی توسط مقام
معظّم رهبری در  8مرداد  1331دردیدارجمعی از محقّقان،پژوهشگران،
متخصّصان و نوآوران در عرصه علم و فناوری و نیز مسئوالن شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فنّاوری مطرح گردید.
محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی
 -1حمایت ازتولید ملی
تأکید مقام معظم رهبری درابتدای سال بر ضرورت تداوم "تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی" ،مبین سه وظیفه
برای دولت ،دست اندرکاران تولید و مردم می باشد ،سه حلقه ای که نحوه تعامل آنها برروی هم ،تاثیر مستقیم دارد و نتیجه
نهایی آن ،به این تعامل وابسته است .یعنی هرچه قدر که مردم را تشویق به خرید کاالی داخلی کنیم ولی کیفیت تولید کاالی
داخلی پایین باشد ،عمالً رغبتی از سمت مردم به خرید کاالی تولید داخلی نخواهد بود(.پیرعلی )1331.اگر تولیدکننده هم
برای تولید کاالی باکیفیت همت کند ولی دولت و سیستم بانکی کشور ،خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و یا قوانین اقتصادی،
فضای کسب و کار را سخت کند و یا مردم نسبت به کاالی داخلی بی رغبت باشند ،بازهم نتیجه منفی خواهد بود .لذا باید
تمامی ارتباطات این سه حلقه باهم اصالح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.

 -2سیاستهای اصل  44قانون اساسی
محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصاد از پیامدهای مهم اصل  44قانون اساسی است.
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 -3توجه به نخبگان واستفاده ازفناوری نوین

اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عوامل مختلف درحمایت ازکاالی ایرانی درنیروهای مسلح کشورمی باشد

اهداف فرعی

نقش فرماندهان درحمایت ازکاالی ایرانی درنیروهای مسلح کشورنقش رسانه درحمایت ازکاالی ایرانی درنیروهای مسلح کشورنقش پرسنل درحمایت ازکاالی ایرانی درنیروهای مسلح کشورنقش تولیدکننده گان خارج ازسازمان درحمایت ازکاالی ایرانی درنیروهای مسلح کشور-نقش شرکت های دانش بنیاد درحمایت ازکاالی ایرانی درنیروهای مسلح کشور

پیشینیه تحقیق
اهمیت تولید ملی به عنوان عامل مهم قدرت افزا ومقاومت زا در اقتصاد سبب شده است کشورهای پیشرفته(روبه
پیشرفت)برنامه های جدی در راستای تقویت تولید ملی داشته باشند .یکی از این کشورها کره جنوبی است .تولید ناخالص
داخلی این کشور در سال 2014به  1440میلیاردالر رسید.ودر جایگاه  13جهان قرار گرفت این کشورها

اخیر به عنوان

یکی از کشورهای رو به رشد وپیشرو در شرق آسیا مورد توجه زیاد کارشناسان اقتصادی قرارگرفته است ،به نحوی که در این
دوره به عنوان شاخص ک شورهای در حال توسعه مورد اشاره قرار گرفته است.کره جنوبی که پنجاه سال پیش از موزامبیک
وبولیوی فقیرتر بود،هم اکنون جز کشورهای پیشرفته جهان محسوب می شود ونرخ رشد متوسط 7درصدی را طی نیم قرن
تجربه کرده است(.عسگری)1372.
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اما هرگزیک ساختار اقتصادی خوب بدون وجود یک بستر فرهنگی مناسب عملیاتی نخواهد شد شاید مهم ترین مولفه های
فرهنگ اقتصادی کره ای را بتوان در فرهنگ تولید ومصرف آنها جستجو کرد.فرهنگ کار وتولید در کشور از عوامل پیش برنده
اصلی محسوب می شود ودر رده مدیریتی نیز نکات جالبی در فرهنگ تولید این کشور دیده می شود به عنوان مثال علی رغم
این که مدیران کره ای مایلند زیردستان از دستورات آنها به طور کامل پیروی واطاعت کننددر بسیاری از مواقع تصمیم گیری
ها با حضور حداکثری وگاهی به صورت اجماعی انجام می شود.
این نوع نگاه مدیریتی باعث استفاده از خالقیتها وتوان فکری همه همکاران ونیز احساس تعلق کارکنان به مجموعه می شود
.تعصب باال نسبت به کاالی کره ای :فرهنگ مصرف در این کشور نیز قابل توجه است کره ای ها حساسیت وتعصب باالیی
نسبت به کاالی بومی خود دارند به نحوی که به سادگی حاضر نمی شوند کاالی خارجی مشابه مصرف کنند حتی گاهی با
کیفیت بسیار باالتر.
به نظر میرسد یکی از راههای برونرفت از وضع کنونی اقتصاد کشور و حل معضل بیکاری بهخصوص در سطح جوانان تحصیل
کرده ،افزایش تولیدات با کیفیت داخلی است که رهبر معظم انقالب با هوشمندی سال  37را سال «حمایت از کاالی ایرانی»
نام نهادند لذا با توجه به این موضوع مهم به عنوان شعار سال و اهمیت باالی آن ،نکاتی را باید مورد توجه قرار داد که برخی از
این نکات عبارتند از:
اگر چه خرید کاالی ایرانی یکی از بسترهای حمایت از کاالی ایرانی است اما باید توجه داشت که خرید تنها یکی از ابعاد
حمایت است و نه تمام ابعاد آن ،در نتیجه نباید حمایت را فقط محدود به خرید کرد و باید سایر جنبهها را نیز مدنظر قرار داد.
تشویق به خرید کاالی ایرانی و انجام عملی آن زمانی اتفاق می افتد که کاالی ایرانی با مطالعه دقیق و با کیفیت مناسب تولید
شود و توان رقابت با کاالهای تولید دیگر کشورها را داشته باشد .همچنین مساله قیمت تمام شده ،خدمات پس از فروش و
توزیع مناسب و به موقع را باید به مولفه مهم کیفیت افزود.
مساله بعدی برای حمایت از کاالی ایرانی اصالحات ساختاری و ایجاد زیرساختهای الزم برای تولید با کیفیت است نمیشود
بدون زیرساختهای الزم و بدون ساختار مناسب توقع تولید با کیفیت و انبوه داشت و نمیشود بدون ارائه کیفیت الزم توقع
خرید و حمایت از کاالی ایرانی داشت!(سروری )1330.باید به حقایق توجه کنیم و از شعار به عمل طی مسیر کنیم وگرنه
اتفاق قابل توجهی نخواهد افتاد .بنابراین برای حمایت واقعی از کاالی ایرانی باید اصالح ساختارها و چارچوبهای مخرب و مانع
تولید را در اولویت قرار داد.
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اصالح قوانین دست وپاگیر برای تولیدکننده ازجمله اصالح نظام بانکی ،اصالح نظام مالیاتی ،بهبود فضای کسبوکار ،شناسایی و
برطرف کردن کانونهای فساد ،اصالح قوانین بهخصوص قانون کار و بازنشستگی ،اصالح نظام بودجهنویسی و مالیه دولت،
کاهش نقش دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد و… ازجمله اصالحاتی هستند که برای بهبود وضعیت تولید در
کشور بسیار موثر است و هرچه باسرعتتر و دقیقتر انجام شوند ،حمایت عملی از کاالی ایرانی را میسرتر خواهد کرد.
مدیریت صحیح و شفاف در بخش واردات و صادرات ،ایجاد تعرفههای واقعی و درست ،جلوگیری واقعی و به دور از شعار از ورود
کاالهای خارجی ،دفاع عملی از تولیدات صنایع داخلی ،شکلگیری صنعت رقابتی و تولیدات با کیفیت است که میتواند
شکوفایی اقتصاد و رونق کسبوکار و اشتغالزایی در ایران را بهدنبال داشته باشد
(فیروزآبادی.)1332.
توجه جدی به مزیتهای نسبی فراوان موجود در کشور ما و تبدیل آنها به مزیت های رقابتی از دیگر مواردی است که زمینه را
برای حمایت از کاالی ایرانی فراهم خواهد کرد .لذا مناسب است که در این باب نیز مطالعات و اقدامات اساسی انجام شود.
*بعضی از راهکارهای حمایت ازتولیدات داخلی
بهبود کیفیت:رفع مشکالت و ایرادات کیفی ،استاندارد سازی کیفیت محصوالت ،تولید متناسب با نیاز واقعی مشتریان ایرانی حتی بصورت
منطقه ای ،تولید محصوالت با دوام بیشتر و مطمئن تر ،توجه بیشتر به ایمنی و بهبود بسته بندی .

توسعه تنوع و بروز کردن:تولید متناسب با استاندارد های جهانی ،با سالیق و توقعات مشتریان بویژه جوانان،گسترده کردن دامنه طرح ها ،رنگ ها ،مدل
ها و  )...کاهش قیمت تمام شده ،افزایش کارآیی منابع ،کاهش ظرفیت های خالی ،بال استفاده و نیمه استفاده ،کاهش اتالف ها
و ضایعات مواد ،انرژی و ملزومات.

بهبود خدمات پس از فروش:توجه به خدمات عام و خاص مورد نیاز مشتریان پس از فروش و تقویت کیفیت و کمیت شبکه خدمات پس از فروش ،استاندارد
سازی خدمات ،مدیریت و کنترل مطلوب کیفیت خدمات و ایجاد نظام واقعی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی ،الگو برداری از
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تجارب برتر.

تبلیغات موثر و فرهنگ سازی ملی:استفاده از روش های نوین و اثر بخش معرفی کاال ،بسیج رسانه های مختلف بویژه رسانه ملی ،آگاه سازی مردم از ویژگی ها و
خواص برجسته کاال های داخلی ،ایجاد پرستیز اجتماعی برای استفاده از کاالی ایرانی ،تشویق استفاده کنندگان از کاالی ایرانی
به شکل های مختلف از جمله تخفیف با توجه به حجم خرید و دادن تسهیالت خرید.

بهبود بازاریابی:درک صحیح نیازهای واقعی مشتریان ،استفاده از مهندسی فروش برای کاالهای صنعتی و سرمایه ای ،بکارگیری روش های
نوین و بروز جذب مشتریان و سفارش ،تقویت نیرو های متخصص بازاریابی و بازاریاب حرفه ای ،ایجاد ارتباط قوی با شبکه بازار
و عمده فروش ها و خرده فروش ها ،ایجاد منفعت کافی برای شبکه فروش در بازار برای فروش کاالی ایرانی ،قیمت گذاری
مناسب و درست متناسب با انواع بازارها.

بهبود نام و نشان تجاری :انتقال پیام مشتریان راضی و خشنود مصرف کننده کاال به جامعه ،برنامه ریزی «برند» ،استفاده از نام ها و نشان های متناسب
با فرهنگ ،هنجارها و تمایالت اجتماعی جامعه ،تبلیغ موثر نام و نشان در سراسر کشور ،بهره گیری از امکانات رسانه ها و مراکز
اطالع رسانی و تبلیغات ،ایجاد پشتوانه بین المللی برای نام و نشان کاال از طریق صادرات و حضور در بازار های خارجی.

جلوگیری از واردات کاالی قاچاق ارزان و با کیفیت پایین:بررسی و شناسایی مبادی و مجاری ورود عمده کاالی قاچاق به کشور ،مشارکت هر سه قوای مجریه ،قضائیه و مقننه برای
برخورد با پدیده قاچاق کاال ،برخورد جدی با واردکنندگان و توزیع کنندگان عمده کاال قاچاق و مصادره اموال آنان ،استفاده از
توان و شمّ کسب و کار واردکنندگان کاالی قاچاق برای صادرات کاالی ایرانی ،شفاف سازی قوانین و مقررات ،افزایش تعرفه
کاالهای وارداتی و کاهش تعرفه واردات مواد اولیه و قطعات.

ایجاد تسهیالت خرید:ایجاد امکان خرید کاال بصورت اقساط کوتاه ،میان و بلندمدت ،تامین بودجه خرید بصورت اعتباری از طرف بانک ها برای
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مشتریان ،دادن وام های مناسب با نرخ بهره کم به خریداران کاال ،دادن بخشی از حقوق و دستمزد به کارکنان به صورت غیر
نقدی در قالب اجناس ایرانی.

سرمایه گذاری روی فناوری های نوین و به روز:بهبود کیفیت ،کاهش هزینه و افزایش تنوع محتاج فناوری های نو و به روز برای تامین هرچه بهتر و صحیح تر نیاز های
مشتریان و افزایش قدرت و توان رقابت پذیری بنگاه ها است .

توسعه نظام های مدیریت و مدیران :ضرورت اصالح دیدگاه ها ،نگرش و نظام فکری مدیران و دوری جستن از اندیشه ها و باور های کهنه و ناکارآمد و بها دادن
جدی و واقعی به خواسته ها و توقعات مشتریان ،استاندارد کردن سیستم های مدیریت بویژه مدیریت کیفیت در بنگاه های
تولیدی ،تفکیک مالکیت از مدیریت و توجه اساسی به مدیریت حرفه ای ،پرورش مدیران جهان تراز و در سطح بین المللی برای
ارتقاء توان و سطح رقابت پذیری ،به کارگیری تجارب موفق ملی و بین المللی در عرصه مدیریت .

پرورش منابع انسانی متخصص :با ت وجه به اینکه عوامل اصلی تولید و ایجاد ارزش افزوده ،انسان و سرمایه هستند ،همانگونه که نیاز به فناوری پیشرفته و به روز
وجود دارد نیاز به انسان های متخصص ،توسعه یافته و به روز که عالوه بر دانش آکادمیک ،آموزش های حرفه ای را نیز آموخته
اند و عالوه بر دانش در اب عاد نگرشی ،فکری ،انگیزشی و رفتاری در مدار بالندگی و توسعه یافتگی قرار گرفته اند ،یک ضرورت
است .لذا قائل شدن نقش اصلی برای انسان و سرمایه ای دانستن آن برای سرمایه گذاری یک ضرورت است).مشفقی)1331.

بهبود طراحی و فرموالسیون:برای تولید بهتر از نظر کیفیت و بسته بندی و همچنین قیمت مناسب ،بی تردید باید به فعالیت و مرحله طراحی و فرموله
کردن محصول توجه ویژه ای نمود .انطباق هرچه بهتر و بیشتر با نیاز های مشتریان ،بهبود و ارتقاء کیفیت و استفاده هرچه
بهتر از منابع بویژه مواد اولیه ،نیازمند طراحی بهتر ،قوی تر و پیشرفته تر ،استفاده از فناوری های نوین طراحی و بکارگیری
افراد متخصص حرفه ای است.

-بهبود و مهندسی مجدد فرآیندها :
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تحول و دگرگونی در فرآیندهای اصلی ،پشتیبان و مدیریتی اغلب بنگاه های تولیدی یک ضرورت است .مهندسی مجدد
فرآیندهای شرکت های تولیدی موجبات تحول و قرار گرفتن شرکت ها در مسیر و راهی بهتر ،با عملکردی بهره ورانه تر و
حرکت در مسیر تعالی خواهد شد .حفظ فرآیند های مرده و ناکارآمد ،که شرکت ها را زمین گیر کرده و در تله بهره وری پایین
دچار کرده است ،جز نابودی و از بین رفتن ،نتیجه ای ندارد و نمی تواند منجر به تولید کاال های با کیفیت باالتر و مشتری
پسندتر شود).ریگی)1331.

جذب سرمایه گذار خارجی:جذب سرمایه گذاران خارجی باعث چندین نتیجه مثبت و خوب خواهد شد .اول اینکه کمبود سرمایه برای توسعه را جبران می
کند ،دوم اینکه دانش فنی و مدیریتی و فناوری روز را وارد بنگاه های اقتصادی کشور خواهد کرد ،سوم اینکه فضا و شرایط
ورود بنگاه های ایرانی به بازار های خارجی را فراهم می کند.

ایجاد تسهیالت مالی برای تولید کنندگان:تولیدکننده ایرانی بویژه شرکت های کوچک و متوسط مشکالت کمبود نقدینگی دارند لذا برای توسعه و بهبود خود نیازمند
حمای ت مالی هستند بویژه اگر قرار بر فروش کاال با تسهیالت میان مدت و بلندمدت باشد .لذا ایجاد شرایط و فضای مناسب
برای دسترسی بهتر و راحت تر بنگاه ها به منابع مالی مورد نیاز و تقویت توان مالی و اقتصادی آنان برای افزایش قدرت و توان
تولید و فروش ،ضروری است البته با شرط اینکه برای تخصیص منابع مالی ،نظام صحیح و علمی برقرار شود(.صفارزاده)1330.

بهبود و اصالح قوانین و مقررات کهنه ،ناکارامد و ضد بهره وری:وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر که عمر آنها سر آمده و حاصل عقل و خرد دیروز و متناسب با شرایط زمانی و مکانی
دیگری ب وده اند ،موجبات بروز مسائل و مشکالت اساسی برای بنگاه های اقتصادی شده که ناگزیر بخشی از توان و انرژی آنان را
می بلعد و موجبات دل سردی و بی انگیزگی آن ها را فراهم می کند .شناسایی و حذف و اصالح اینگونه قوانین و مقررات و
محدود کردن تعدد و تنوع و به روز کردن آنها یک الزام است.

الگو برداری از تجارب موفق در دنیا :همواره باید از تجارب سایرین درس گرفت و از آنها نهایت بهره را برد .تجارب کشور هایی مانند هند ،چین و ژاپن در ایجاد فضا
و اتمسفر مناسب در سطح ملی برای حمایت از تولیدات داخلی جهت تقویت و رونق اقتصادی کشور قابل استفاده است؛اگرچه
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این سیاست و رویکرد در بسیاری از کشور های دنیا با شدت و ضعف متفاوت و به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کار گرفته
شده است .باید درس آموخته های این تجارب را برای کشورمان به نحو احسن به کار گیریم.

سواالت تحقیق
سوال اصلی

نقش عوامل مختلف درحمایت ازکاالی ایرانی درنیروهای مسلح کشورچیست؟

سواالت فرعی

نقش فرماندهان درحمایت ازکاالی ایرانی درنیروهای مسلح کشورچیست؟نقش رسانه درحمایت ازکاالی ایرانی درنیروهای مسلح کشورچیست؟نقش پرسنل درحمایت ازکاالی ایرانی درنیروهای مسلح کشورچیست؟نقش تولیدکننده گان خارج ازسازمان درحمایت ازکاالی ایرانی درنیروهای مسلح کشورچیست؟-نقش شرکت های دانش بنیاد درحمایت ازکاالی ایرانی درنیروهای مسلح کشورچیست؟

روش تحقیق

روش تحقیق به صورت توصیفی_تحلیلی می باشدکه اطالعات ان به صورت کتابخانه ای وپرسشنامه ای جمع آوری شده است.

مبانی وتعاریف اصطالحات

نیروهای مسلح و ساختار آن:
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نیروهای مسلّح به ستاد فرماندهی کل قوا ،ارتش ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی انتظامی و وزارت دفاع و
سازمانهای وابسته ،اطالق میشود.

1

ستاد فرماندهی کل قوا به مجموعه سازمان ستاد فرماندهی کل قوا و سازمانها و دفاتر پیوسته و وابسته و قسمتهایی که
بنابر امر فرماندهی معظم کل قوا ،پشتیبانی آنها به ستاد فرماندهی کل قوا ،محول شده است ،اطالق میگردد.
 .1ارتش جمهوری اسالمی ایران
ارتش جمهوری اسالمی ایران به مجموعه ستاد مشترک ،نیروی زمینی ،نیروی هوایی ،نیروی دریایی و سازمانهای وابسته
به آنها اطالق میگردد.

 .1سپاه پاسداران انقالب اسالمی

تعریف سپاه پاسداران انقالب اسالمی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مجموعه ستاد کل ،حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه ،سازمان حفاظت اطالعات سپاه،
نیروی زمینی ،هوایی ،دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمانهای وابسته به آنها اطالق میگردد.
 .3نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
تمام نیروهای مسلّحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه ،وزارتخانهها و سازمانها ،نهادها و مؤسسات مختلف،
فعالیت می کردند ،در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ادغام شدند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر
این نیرو قرار گرفتند 2.به موجب این قانون ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،سازمانی مسلّح است که در تابعیت
فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور میباشد

 .4وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 .آئیننامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ،ص .۳

1

 .مجموعه قوانین سال  ،1۳۳۱تهران ،شرکت سهامی روزنامه رسمی ،1۳۳۱ ،ص .2۱۳
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وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح به مجموعه وزارتدفاع و کلیه مؤسسات ،سازمانها و شرکتهای تابع آن اطالق میگردد.
این وزارتخانه تابع قوانین و مقرّرات نیروهای مسلّح است و بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی نیروهای مسلّح را در
قالب قوانین و تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا بر عهده دارد.

نقش نیروهای نظامی در اقتصاد
مأموریت های ذاتی نیروهای نظامی در رابطه با اقتصاد
* مبارزه با قاچاق کاال و ارز
* امنیت اقتصادی
* مبارزه با پولشویی
* مبارزه با موادمخدر
ضرورت ها
ورود بخش های نظامی در اقتصاد از منظر وجوه زیر ضروری است:
ـ اقتصاد ایران از وجود بخش خصوصی توانا و سرزنده محروم است .امروزه در اینکه بخش خصوصی در ایران هنوز مایه
های الزم برای بر دوش کشیدن بار اقتصاد کشور ندارد ،تقریباً اجماع وجود دارد .صرف نظر از علل این امر ،بدون شکل گیری
حلقۀ بزرگی از نیروهای غیردولتی فعال در حوزۀ تولید نمی توان گذار به سمت اهداف سند چشم انداز را پیگیری نمود .یکی از
الزامات نیل به اهداف سند چشم انداز ،واگذاری بنگاه های دولتی است به نحوی که عمالً دولت تصدی گری های خود را رها
نموده و وظایف ذاتی دولت را عهده دار شود .البته همان طور که می دانیم استثنائاتی در زمینۀ تصدی گری دولتی نیز وجود
دارد .اما به هر جهت واگذاریهای گسترده ای تا سال  1404باید صورت پذیرد .به این ترتیب مسئله نمایان می شود :چگونه
در غیاب بخش خصوصی توانا و توا نمند می توان خیل گسترده ای از واگذاری ها را انجام داد؟ بدیهی است عالوه بر امکان
تأسیس نهادهایی که از سویی به نحوی دولتی محسوب می شوند و از سویی منطق تصمیم گیری دولتی به طور کامل بر آنها
سیطره ندارد (سازمان های عمومی غیردولتی مثل سازمان تأمین اجتماعی و…) ،ورود بخش های نظامی به این حوزه یکی از
پاسخ های بدیل است .سازمان های نظامی در زمینۀ ورود به اقتصاد دارای مزیت های مهمی از جمله سرمایه باال ،تشکیالت
منسجم و منضبط و… هستند؛ به همین دلیل میتوانند در این حوزه ها نقص بیان شده را پوشش دهند.
ـ استفاده از توان نظا می در حوزۀ اقتصاد در شرایط فعلی جمهوری اسالمی توجیهی عملگرایانه نیز در پی دارد .در
وضعیتی که در همۀ کشورها قواعد مسلط در شرایط عادی شان را در مواقع اضطراری معلق می کنند ،جمهوری اسالمی تا به

112

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره  ،21اردیبهشت 2318

حال به مدد رهبری هوشمندانه آیتاهلل خامنه ای (مدظله) از این دست کارها نکرده است .اما این توجیهی ندارد که در اوج
فشارهای اقتصادی دشمنان از یک سو و ضعف مفرط بخش خصوصی و عدم قدرت باالی دولت در سازماندهی امور از سوی
دیگر ،بخش عمده ای از سرمایه های مادی و معنوی نظام ــ که برای حفاظت از انقالب اسالمی و کشور در سازمان های
نظامی انباشته شده اند ــ راکد بمانند.

انتقادات وارد بر ورود دستگاه های نظامی به اقتصاد و پاسخ های آن
با توجه به مطالب باال به نظر می رسد حضور نهادهای نظامی در اقتصاد ایران ضروری است .اما همانطور که عنوان شد
این موضوع ،یعنی استفاده از توان آنها در حوزۀ اقتصاد تا حد زیادی در افکار عمومی جهانی پدیده ای مذموم است .این امر
بیشتر به تجربۀ تلخ کشورهای اروپایی و آسیای شرقی در داشتن دولت ها و حکومت های نظامی مربوط است .اما سنخیت
نهادهای نظامی در ایران متفاوت است و این عاملی است تا از زیر تیغ تیز انتقادات و نواقصی که در این امر وجود دارد ،رهایی
یابیم .ابتدا الزم است دالیل منتقدان را در این باره بدانیم .به طور کلی دو دسته دلیل برای مخالفت با ورود بخش های نظامی
به اقتصاد مطرح می شود؛ هر دو دلیل به تبعات ورود نظامی ها به حوزه اقتصاد اشاره میکنند ،با این تفاوت که دلیل اول به
تبعات اقتصادی و دلیل دوم به تبعات سیاسی توجه دارد؛ دلیل اول مخدوش شدن رقابت ،فرصت نیافتن بخش خصوصی و…
را از جمله تبعات این حضور می داند و دسته دوم عمدتاً از دیکتاتوری نظامی نگران است .در ادامه به دالیل فوق به طور
تفصیلی اشاره می شود:
الف) تبعات اقتصادی:
ورود نظامی ها به اقتصاد مانع از پاگیری رقابت عادالنه در حوزۀ تولید اقتصادی است .نظام ها با تکیه بر مزیت های مالی
و تشکیالتی ،توان سازماندهی و سرمایه گذاری باالتری یافته و بدین ترتیب بخش خصوصی مستقل رفته رفته از رقابت با بخش
های نظامی از رمق افتاده و سهم ن ظامی ها در اقتصاد افزایش می یابد .به این موضوع می توان امکان اِعمال قدرت از جانب
ایشان را در فرآیند رقابت اقتصادی افزود .برای مثال بخش های نظامی می توانند با تهدیدهای علنی و ضمنی ،دست اندرکاران
خصوصی سازی را مجاب کنند تا روال متعارف در مقوله واگذاری ها ،یعنی مزایدات و مناقصات و… رعایت نشود .استفاده از
رانت اطالعاتی نوع دیگری از این فایقه قدرت نظامی هاست که می تواند فرآیند رقابت را مخدوش سازد .بدیهی است این روند
به خروج کامل بخش خصوصی از بازار منجر خواهد شد.

ب) تبعات سیاسی:
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اشکال ورود بخش های نظامی به اقتصاد ،ماهیتاً سیاسی و نه اقتصادی است .قدرت یافتن نیروهای نظامی در حوزه
اقتصاد و سیاست می تواند قدرتی فائقه برای ایشان پدید آورده و به سلطه ایشان بر سایر قوا منجر گردد .روشن است که این
فرآیند در تضاد کامل با دموکراسی مدرن است .همچنین بروز فساد گسترده در دستگاه نظامی از دیگر دالیل این گروه است.
اما به نظر می رسد این دالیل صائب نباشند:
ـ اوالً همانطور که بیان شد بخش خصوصی در ایران از قدرت کافی برای تحمل باری که تا به حال بر دوش دولت بوده
برخوردار نیست .ضمناً بروز فساد در فرآیند خصوصی سازی معضله ای است که معموالً ربطی به ورود نظامیان یا غیرنظامیان
ندارد .درواقع نهادهای ناظر باید به نحوی عمل کنند که فرآیندهای واگذاری و… به طور شفافی صورت پذیرد و در این میان
راه برای اِعمال نظر نه برای بخش خصوصی وجود داشته باشد و نه نهادهای عمومی غیر دولتی و نه بخش نظامی.
ـ ثانیاً ب اید یادآور شد که در مورد مداخله نداشتن نیروهای نظامی در سایر کشورها اِغراق شده است .مداخله نظامی ها در
حوزه اقتصاد در کشورهایی مثل آمریکا و… خیلی بیش از آن چیزی است که در بین منتقدان نمایانده می شود.
ـ ثالثاً نیروهای نظامی در ایران بنا به دالیل مختلف دارای ماهیتی متمایز نسبت به نیروهای نظامی در سایر کشورهای
جهان هستند .این نیروها در ایران بازوی نظام و رهبری محسوب شده و این غیر از ماهیت هم عرضی این نیروها در سایر
کشورها با دولت و قوای مقننه و قضاییه است.
همچنین بروز فساد در سیستم نظامی کشور مقوله ای نیست که مترتب بر حضور ایشان در حوزۀ اقتصاد باشد .به طور
کلی فساد سیستم های حکومتی ماهیتاً در بستر عوامل متعددی شکل می گیرد که بسا کم اهمیت ترین این عوامل ،افزایش
گردش مالی باشد .هم اکنون گردش مالی سازمان های نظامی کشور مثل سپاه پاسداران ،ارتش ،نیروی انتظامی و… به حدی
زیاد است که این سیستم ها اگر بسترهای فاسد شدن را داشتند ،باید تا به حال فاسد می شدند.
بنابراین ورود بخش نظامی در حوزه اقتصاد می تواند واجد آثار مثبت بسیاری باشد .اما برای حضور ایشان در حوزۀ اقتصاد
باید ساختاری قوی پیاده شده و بدین ترتیب وجه خالقانه و ن وآورانه در آن گنجانده شود .شایان ذکر است بدون تعبیه مناسب،
این ساختار تهدیدات بالقوه ای کشور و انقالب اسالمی را تهدید خواهد نمود .در ادامه تا حدی سعی می کنیم الزامات اولیه ای
را برای تعبیه این ساختار برشماریم.
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نقش رسانه درحمایت از مصرف کاالی ایرانی در نیروهای مسلح:

در این میان ،رسانه به عنوان حلقه ای واسط میان مردم و حاکمیت و نیز ابزاری برای اطالع رسانی ،تبلیغات ،برقراری ارتباطات
چند جانبه و عمومی و نیز فرهنگ سازی کارویژه هایی متعدد و در عین حال پراهمیت درجهت دستیابی به هدف رونق تولید
داخلی می باشد .در نگاه نخست و به عنوان یکی از اولین بازتاب های شعار سال در رسانه های فراگیری چون صدا و سیما،
شاهد انتشار تبلیغاتی با موضوع مزیت خرید انواع کاالهای ایرانی از پوشاک تا لوازم التحریر بوده ایم؛ تولیداتی رسانه ای که با
وجود تالش برای کاربرد برخی ایده های جذاب و خالقانه تنها بخشی از قابلیت و بایسته های فعالیت رسانه ای را به نمایش در
می آورد .همچنین باید یادآور شد که صداوسیما را نمی توان تنها رسانه مرجع و موظف در زمینه ایجاد گرایش به مصرف
محصوالت داخلی به شمار آورد و ماموریت رسانه را باید در حوزه ای گسترده شامل مطبوعات ،خبرگزاری و سایت های خبری،
تارنماهای عمومی ،وبالگ های شخصی و نیز شبکه های اجتماعی مورد تدقیق و بررسی قرار داد.
یکی از اصلی ترین بایسته هایی که در حمایت کارآمد از تولیدات ملی به چشم می خورد جلوگیری از تبدیل تبلیغات به
ضدتبلیغ

برای

این

محصوالت

و

توجه

به

اصل

اقناع

مخاطب

در

این

زمینه

است

.

آنچه مشخص است اینکه رسانه در پیگیری موفق اهداف و سیاست های خود نزد مخاطبان ،ناگزیر از انتقال پیام به غیرمستقیم
ترین شکل ممکن است ،از این رو ایجاد ضرورت و نه نمایش ضرورت برای مصرف تولیدات وطنی در اولویت ماموریت های
رسانه قرار می گیرد .در این راه ،بهره گیری از به روزترین تکنیک ها و علوم روانشناسی ،جامعه شناسی و در نهایت تبلیغات
الزم است تا ضرورت همگانی و هدف بلندمدت حمایت همه جانبه از محصوالت ساخت کشور را به قبول مخاطبانی چند
میلیونی برساند .نکته ظریف یا به عبارتی دیگر وظیف ه بسیار دشوار در این میان احترام به حقوق مصرف کننده ایرانی در رسانه
است .انواع رسانه از یک سو موظف است تا انگیزشی عمومی را به سوی خرید کاالی داخلی و تشریح نتایج و پیامدهای مثبت
این اقدام ایجاد کند و از دیگر سو به شکلی مسووالنه منافع فردی و حقوق مخاطبان خود را در نظر بگیرد.
در این جهت ،ایجاد امکان معرفی انواع محصوالت باکیفیت وطنی در قالب هایی سوا از پیام های بازرگانی و تبلیغات تجاری
مرسوم ،شناسایی و شناساندن تولیدات برتر در جهت الگوسازی برای سایر تولیدکنندگان ،ایجاد امکان مقایسه واقعی محصوالت
داخلی با نمونه های خارجی وغیره می تواند گام هایی موثر در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان باشد.
گذشته از آن چه بیان شد رسانه های فراگیر از این امکان بهره مندند که در زمینه های گوناگون نیازها و سالیق مخاطبان را
در فرایند مصرف شناسایی کرده و با انتقال آن به بنگاه های تولیدی یا به عبارتی فرایند تولید ،همسازی مناسب تری را بین
محصوالت و مصرف کنندگان داخلی به وجود آورد (جوکار.)1331.
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رسانه بی شک به عنوان یکی از بزرگترین تاثیر گذاران در هر زمینه می باشد و در این مقوله نیز مستثنی نبوده و می تواند با
ایفای نقش خود تاثیر گذاری خود را در مصرف کاالی ایرانی در مسلح را انجام دهد امروزه نقش و جایگاه رسانه ها در تمامی
جوامع افزایش یافته است و به دلیل گستره وحوزه پوشش وسیع این رسانه ها در داخل و خارج کشورها و جذابیت و مقبولیت
آن ها در بین مردم  ،امروزه تالش دولت ها در این راستا قرار گرفته است که از این رسانه ها در جهت تحقق اهداف تربیتی
خویش استفاده کند .از آنجای که استفاده سازمان نیروهای مسلح از رسانه ملی ( نظیر صدا و سیما) همچنان بیشتر از فناوری
های جدید ( مانند شبکه تارنمای جهانی) است در نتیجه با بهرهمندی از ظرفیت های تربیتی رسانه می توان با سفارش
ساخت برنامه های تربیتی متنوع در زمینه با رسانه ملی و یا با طراحی سایت های مناسب در جهت ارتقاع سطح آموزشی در
نیرو های مسلح کوشید.در این زمینه رسانه می تواند با ایجاد شبکه ها و سایت های ویژه برای حمایت از کاالی ایرانی در
سازمان نیروهای مسلح و شیوه ی ال گو برداری از کشور های پیشرفته که قبال در وضعیت مشابه وضعیت کشور ما بودند ولی
االنه با حمایت از کاالی داخلی به جایگاه بهتر و برتری در جهان دست پیدا کرده اندالگو برداری کرده و با ارائه شیوه های
مختلف انتقال پیام در بین مخاطبین جامعه نیروهای مسلح به حمایت از مصرف کاالی ایرانی پرداخته تا این سازمان ها بتوانند
در شرایط سخت و اضطراری از عهده انجام ماموریت خود برآمده و هیچ گونه تحریم و یا تهدیدی با توجه به ادوات و تجهیزات
موجود در این سازمان اثر گذار بنماید.

 -2فرماندهان :
بی شک فرماندهان به عنوان تعیین کنندگان رسالت و استراتژی سازمان نیروهای مسلح نقش به سزای دارند به همین خاطر
در این زمینه هم می توانند نقش بسیار موثری را ایفا کنند .در نیروهای مسلح با توجه به ساختار تعیین شده می توان گفت
یک کشور کوچک ئر دل یک کشور بزرگ می باشد ،یعنی طراحی قسمت های مختلف از تولید گرفته تا مصرف کاالهای مورد
نیاز خود می باشد به همین خاطر فرماندهان می توانند انعقاد قرارداد با تولید کنندگان خارج از این مجموعه و همچنین با
همکاری با شرکت های دانش پژوهش و بنیادی و نیز ایجاد جو خالقیت و نوع آوری در بین پرسنل نیروهای مسلح به حمایت
از تولید و مصرف کاالهای ایرانی و عدم وابستگی به کاالهای بیگانه و جایگزین کردن کالهای تولید داخل به جای کاالهای
مشابه خارجی به حمایت از مصرف کاالی ایرانی بپردازند.
 -3پرسنل :این مجموعه قسمت اعظم و بدنه نیروهای مسلح را تشکیل می دهند که اگر خود این مجموعه به اثرات حمایت از
مصرف کاالی ایرانی دست پیدا کنند نه تنها می توانند باعث تغیر بزرگ در نیروهی مسلح شوند همچنین می توانند با توجه به
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ارتباطی که این مجموعه با خارج از سازمان خود یعنی اجتماع دارند می توانند باعث یک انقالب عظیم در بین سایر مردم در
حمایت از مصرف کاالی ایرا نی بشوند.پرسنل می توانند با به کار گیری تمام امکانات موجود در این سازمان و همچنین با
خالقیت و نوع آوری خود به تولیدات قطعات و ادوات نظامی با امکانات موجود در این سازمان همچنین با خالقیت و نوع آوری
خود با تولید قطعات و ادوات نظامی با امکانات و منابع داخل ک شور کرده و این امر به خودی خود باعث حمایت از مصرف
کاالی ایرانی بشود.

 -4نقش تولید کنندگان قطعات خارج از سازمان نیروهای مسلح:
البته کاالی ایرانی ،مفهومی عام بوده و دربرگیرنده کاالها و خدمات ایرانی است و در سال جاری برای تحقق این امر مهم ،
هموطنان عزیز باید توجه و اقبال بیشتری را نسبت به خرید کاالهای ایرانی و بهرهگیری از خدمات داخلی

(به ویژه در

صنعت گردشگری) از خود نشان دهند.
نکته مهم آن است که در کنار ارزش تلقی شدن خرید کاالی داخلی به عنوان فرهنگ مصرفی ،باید انتخاب کاال و خدمات
ایرانی به لحاظ اقتصادی نیز انتخابی مناسب و به صرفه باشد ،چرا که در غیر این صورت این رفتار مصرفی ،مقطعی و دارای
اثرات کوتاه مدت بوده و نهادینه نخواهد شد.
لذا در تکمیل این فرهنگ ارزشمند مصرفی ،الزم است تولیدکنندگان کاالها و خدمات نیز در جهت حمایت از تولیدات داخلی
پیشقدم ش وند .تکریم مشتریان و ارایه خدمات پس از فروش مطلوب به آنها ،ارتقای کیفیت ساخت و بهرهگیری از فنآوریهای
روز دنیا و نیز ارائه محصول با قیمتی رقابتی و منصفانه از جمله اقداماتی است که الزم است توسط تولیدکنندگان و فعاالن
اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.
به بیان دیگر ،تولیدکننده می بایست تولید و عرضه داخلی کاالی خود را مشابه با تولیدات خود برای عرضه در بازارهای
صادراتی و در رقابت با سایر تولیدکنندگان کاال ،ارائه دهد و در این راستا ،هزینههایی همچون هزینههای سربار ،بهرهوری پایین
و سوءمدیریت را بر مصرفکننده داخلی تحمیل نکند.
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مسئله بسیار مهمی که الزم است مورد توجه قرار گیرد ،مسئله برندسازی است .طبیعی است که وقتی یک تولیدکننده ،نشان
کاالی خارجی را برای فروش کاالی خود به کار می برد ،توجه به مسئله کیفیت و خدمات پس از فروش دیگر مفهومی نخواهد
داشت .لذا در تعامل سازنده ،شفاف و پایدار میان مصرفکننده و تولیدکننده مقوله برندسازی تجاری از اهمیت ویژهای برخوردار
است؛ به طوریکه مصرف کننده داخلی به راحتی و با اتکا به برندهای تجاری ملی خوشنام ،کاالها و خدمات مورد نیاز خود را
تامین کرده و تولیدکننده نیز در جهت تقویت و گسترش برند تجاری خود تالش مضاعف کند .بدین ترتیب ،مصرفکننده
احساس خواهد کرد که توجه و التزامش به فرهنگ خریدبیشتر می شود.
الزم به یادآوری است که تولید کاال و خدمات و تأمین مالی فعالیت های تولیدی دو روی یک سکه هستند؛ چرا که برای تولید
کاالی داخلی میبایست بازارهای مالی خدمات مناسبی را به فعالیتهای مولد ارائه دهند .در شرایط کنونی ،حدود  30درصد
تامین مالی فعالیتهای اقتصادی توسط بازار پول صورت میگیرد ،این در حالی است که بازار پول با مشکل تنگنای اعتباری
مواجه بوده و توان اعتباردهی آن کاهش یافته است .بر همین اساس ،ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای بزرگ و
اجرای مجدّانه برنامه اصالح نظام بانکی جهت حمایت از چرخه فعالیت های اقتصاد کشور و تولید کاالی ایرانی ،امری حیاتی
است.
نقش تولید کنندگان را می توان از دو نظر مورد بررسی قرار داد .اول :وجود ادوات چرخدار و تجهیزات است که االن هم بعضی
از تولیدکنندگان توانسته اند قطغات مورد نیاز این قسم را تولید کنند و باید فعالیت خود را در این زمینه بیشتر کرده تا در این
مورد هیچگونه کمبود ویا نواقصاتی نداشته باشیم .دوم :آن قسمت از ادوات شنیدار و تجهیزاتی می باشد که مربوط به کشور
های بیگانه است و االنه با شرایط سیاسی حاکم بر کشور تحت شدید ترین تحریم ها قرار گرفته است و هم قطعات مورد نیاز
این قسم به سختی تامین می شود .که در این زمینه نیز باید تولید کنندگان وارد عرصه کار شده با ابتکار و خالقیتی که به
خرج می دهند تغییز زیرساختهای تولید خودشان بتوانند قطعات مورد نیاز این قسم را نیز تامین کنند.
 -5شرکت دانش بنیان پژوهش:
در تعریف شرکت های دانش بنیان آمده است که شرکت ها یا مجموعه هایی که به منظور همافزایی علم و ثروت ،توسعه
اقتصاد دانش محور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیق و
توسعه (شامل طراحی و تولید کاال و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای
مربوط تشکیل میشوند را شرکت های دانش بنیان می گویند(.حسنی .)1330.
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با توجه به مسئله حمایت از کاالی ایرانی و آن قسمتی از متن که به توسعه اقتصاد دانش محور اشاره میکند به ادامه مطلب
میپردازیم با نگاه کردن به دنیای اطرافمان قطعا به این نتیجه خواهیم رسید که دیگر دنیای زور فیزیکی و انواع برتری های
نظامی و سرمایه های معدنی ،نفتی و… گذشته ،و کسانی در اقتصاد قدرتمندترند ،که دارای دانش بیشتری باشند و اینکه دنیا
بسرعت در حال پیش رفتن به سمت اقتصاد دانش بنیان است .کپی برداری های زیاد و ناشیانه از انواع محصوالت در صنایع
مختلف باعث شده تا محصول نهایی دیگر به عنوان ارزش در صنعت مطرح نباشد و دانش تولید یک محصول و تکنولوژی آن به
عنوان ارزشمند ترین دارایی یک تولید کننده و صنعتگر محسوب می شود .تعاریف و توضیحاتی متنوعی در خصوص معنای
لغوی اقتصاد دانش بینان وجود دارد ولی عامه برداشت های از این کلمه این مفهوم را میرساند که اقتصاد دانش بنیان،
اقتصادی است که دانش و اطالعا ت دارای جایگاهی باالتری نسبت به سرمایه های فیزیکی و دارایی های نقدی همچون
تجهیزات ،زمین و… است و به تبع آن کاالهای دانش بنیان کاالهایی هستند که سرمایه در آنها نه فقط پول و موارد ذکر شده،
بلکه نوآوری و ابداعات است(رفیعی .)1331.بعد از تبیین معانی لغوی و مفهومی اقتصاد و محصوالت دانش بنیان به بررسی
چگونگی تاثیر گذاری مباحث مطروحه بر حمایت از کاالی ایرانی میپردازیم .همانطور که میدانید موضوع شرکت های دانش
بنیان و توجه به بحث علم و اقتصاد و ثروت افزایی ناشی از آن ،موضوع تقریبا جدیدی در محافل تولیدی ،صنعتی و اقتصادی
ایران است که با توجه به نام گذاری امسال فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی ،توانمندسازی ،رفع مشکالت و کال پرداختن به
این شرکت ها و حمایت از تولیداتشان بعنوان کاالی ایرانی است .نقش این شرکت ها برای حمایت از مصرف کاالی ایرانی در
سازمان های نیروهای مسلح به شدت تابع همکاری سازمان نیروهای مسلح با این شرکت ها می باشد .که اوال سازمان ها با
شرکت های دانش بنیان قرداد همکاری منعقد کرده و بوجه مورد نیاز آنها را تامین کرده تا این شرکت ها بتوانند با کمال عالقه
و رغبت کاری دست به همکاری و ارائه ایده های برای بومی سازی بسیا ری از ادوات چرخدار و شنیدار و تجهیزات نظامی در
سازمان های نیروهای مسلح شوند.

جدول شماره :2

113

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره  ،21اردیبهشت 2318

نتیجه گیری:
نتایج حاصل از این تحقیق که گرد آوری اطالعات آن به صورت کتابخانه ای وپرسشنامه بوده حاکی از آن است که به ترتیب
عوامل مختلفی همچون نقش فرماندهان  ،پرسنل  ،رسانه  ،تولید کنندگان خارج از سازمان نیروهای مسلح وشرکت های دانش
بنیان در حمایت از مصرف کاالی ایرانی تاثیر داشته است.

برای تحقق شعار سال ،هم افزایی تمامی دستگاههای اجرایی و

بویژه دستگاههای فرهنگی و رسانه ها و نیز آحاد مردم ضروری است.

الگو شدن رفتار مسئوالن و مدیران کشور در زمینه

استفاده از محصوالت ساخت داخل ،تامین منابع کافی از طرف دولت ،تخصیص منابع مالی بانک ها و موسسات به بنگاه های
تولیدی در چارچوب سیاست گذاری و اجرای برنامه های صحیح توسط بانک مرکزی ،تعهد و التزام عملی صاحبان کسب و کار
و مدیران بنگاه های اقتصادی به انجام اصالحات و دگرگونی ها با توجه به حمایت های جامعه و دولت از تولید داخلی ،ایجاد
نظام و ساز و کار کنترل ،ارزیابی و بازخور ،اصالح قوانین و مقررات متناسب با حمایت از کاالهای ایرانی ،در مجموعه قوای سه
گانه،هم راستایی و ه م هدفی رسانه های مختلف برای حمایت واقعی و فرهنگ سازی در راستای استفاده از کاالهای ساخت
داخل و نیز برند سازی کاالهای ایرانی و همچنین ایجاد ساز و کار و ساختار مناسب برای تشویق رفتار های مناسب و الگو از
نکات مهمی است که باید در راستای حمایت از تولید و کاالی ایرانی بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
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