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 چکیده
 ،ها در حوزه نظام تجاریواسطه برخی ضعفاقتصادی به یهابا توجه به امكان ورود آسیب

هاای ارزی  هاای تجااری و محادودی    تحریمو تشدید امكان تصویب فعلی که در شرایط 

، ضروری اس  تصویر روشنی از چارچوب کلی حاوزه مادیری    وجود داردعلیه کشورمان 

 ارائه شود.ع ها در تناسب با مسائل متنوواردات و نیز میزان اهمی  و اولوی  آن

گاااران و  از سوی دیگر مسالله ترکیاب و تحلیال اجازای واردات ماورد توجاه سیاسا        

های کلی اقتصاد مقاومتی و اما پس از ابالغ سیاس  اس ؛ کشور بوده یاقتصاد لگرانیتحل

ها و کاالهای اساسی نهاده یها مبنی بر افزایش تولید داخلاین سیاس « 6بند »تمرکز بر 

تاممین   یتناوع در مبااد   جااد یو ا یمحصوالت و خدمات راهبارد  دیدن به تولدا  یو اولو

محادود و مباحام مطروحاه در     یبه کشاورها  یبا هدف کاهش وابستگ یواردات یکاالها

تبیاین   یگااران اقتصااد از سوی سیاس  یهای مختلفخصوص مدیری  واردات، سیاس 

ها، توجه به ترکیب اقالم عمده وارداتی از حیم میزان حقاو  ورودی،  شد که در کنار آن

 تواند راهگشا باشد.بندی تخصیص ارز به کاالها مینوع مصرف، اولوی 

 های مورد نیااز بارای  در راستای احصای برخی از مؤلفه یگامبرداشتن مطالعه  اینهدف 

هادف در  ایان  برای دستیابی به  بوده اس  وکشاورزی استراتژی توسعه صنعتی و  تدوین

در ایان مطالعاه آماار     .نگاهی به ترکیاب واردات داشاته باشایم    نمودمیالزم  نخس گام 

با چهار مؤلفاه میازان تعرفاه، ناوع      5931 لقلم کاالی عمده وارداتی در سا 022واردات 

کال واردات را  درصاد ارز    62بندی کاالیی کاه حادود   مصرف، ارز تخصیصی و قسم 

تا ارتباط آن با حمایا  از تولیاد داخلای و     اس  دهد، مورد تحلیل قرار گرفتهتشكیل می

 مدیری  واردات بررسی شود.
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قلم کااال   022امكان مدیری  واردات بخشی از این نتایج این مطالعه نشان داده اس  که 

اندازی سامانه جامع تجارت تعیین نرخ تعرفه بهینه، راه ابزارهایی مانند ها ورو  از طریق

های تشویقی، تغییار الگاوی مصارف و اعماال     اعمال سیاس  جه  مبارزه با قاچا  کاال،

راساتای  و در  جها  تقویا  تولیاد داخلای     ،مدت و هدفمناد در واردات محدودی  کوتاه

 وجود دارد.اقتصاد مقاومتی کلی های سیاس 

 واردات  یریمد ،یاواسطه ،یاهیسرما ،یمصرف یتعرفه، کاالها: های كلیدیواژه

 JEL :F14, L81, P33, Q27 بندیطبقه

 



 

 

 مقدمه

كند و هر  هر    در ادبیات اقتصاد مقاومتی، توان تولید داخلی نقش محوری ایفا می
اندازه توانایی تولید داخلی بیشت  باشد، اخرتل  در واردات اقتصراد ملری را ك تر      

ای بر  دنیرای خرار     كند. بدون شك اقتصاد ه  كشوری تا انردازه دهار مشكل می
وابسرتگی بر    »وابست  است. این وابستگی ب  محصوالت وارداتی ب  دو گ وه ع ده 

شرود كر  ه هر     تقسیم می« وابستگی ب  ملزومات تولیدی»و « محصوالت مص فی
 ت  است.وابستگی ب  كاالهای مص فی بیشت  باشد، تهدید جدی

ای و مرواد  ای و واسط  از سوی دیگ  تولیدات داخلی نیازمند كاالهای س مای
خام ب ای تولید است ك  با توج  ب  محدودیت منابع ارزی كشور، اقتصاد مقراومتی  

ای تنظریم شرود ترا اوالی نیراز بر  كاالهرای       گونر  كند ك  ت كیب واردات ب حكم می
اساسی و است اتژیك تا حد امكان ب  خار  از كشرور كراهش یابرد و یانیرای واردات     

ی باشد ك  بر  افرزایش تولیردات داخلری و     ب  نحوای ی و س مای اكاالهای واسط 
ب  عبارت دیگ  با توجر  بر  تیكیردات    ؛ كاالهای با ارزش افزودة ف اوان منج  شود

العالی( درباره اه یت توج  ب  مدی یت واردات ك  )مدظل مك ر مقام معظم رهب ی 
توان تهدید فرو  را  شده، مینیز بدان اشاره  (1)های كلی اقتصاد مقاومتیدر سیاست

 نوعی ب  ف صت تبدیل ك د.ب 
گفتنی است كشور از ظ فیت برالقوه الزم بر ای مردی یت واردات و ح ایرت     

شرود  هدف ند از تولید ب خی محصوالت ك  جزء اقلم ع ده وارداتی محسوب مری 
بنراب این برا   ؛ ها وجرود دارد، ب خروردار اسرت   و مزیت نسبی یا مطلق در تولید آن

كراهش  توان در راستای ب رسی اقلم ع ده كاالهای وارداتی و اتخاذ تدابی  الزم می
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در جهررت  ، گررامی سرر یع و مرر ی پررری ی در تولیرردرقابررتو افررزایش  وابسررتگی
 ریزی ب ای مدی یت واردات ب داشت.گراری و ب نام سیاست

، در معرر د دور جدیرردی از 9831عررلوه برر  ایررن اقتصرراد ایرر ان از سررا   
زا، آگاهان  و هوش ند ب  نام تح یم قر ار گ فتر  اسرت. بر  مبنرای      های ب ونشوک

كننده و ه چنین اقتصاددانان داخلری،  استدال  منطقی و اظهارات كشورهای تح یم
هرا قر ار   پری  اقتصاد ای ان از ج ل  تولیدات داخلی مورد هج   تح یمنقاط آسیب

سرازی اقتصراد   ارشده، ب ای مقراوم گ فت  است. ب  طبق این استدال  و حقایق آشك
ها، لزوم توج  ب  مدی یت واردات در راستای ح ایرت از  پری یای ان و رفع آسیب

 است. دوهندانتولیدات داخلی در مقطع فعلی 
نظ  از روند واردات، مسئل  مهم این است ك  منابع ارزی ص فاز سوی دیگ  

در ایرن  . دشرو تریمین   ه  محلری  ازسالیان  باید ب ای این حجم عظیم واردات  الزم
صورت دقیق مورد توج  و كالبدشركافی  راستا یكی از موضوعاتی ك  الزم است ب 

دستیابی ب  ب ای ، رابط  میان واردات و تولیدات داخلی است.  دیق ار گكارشناسی 
وارداتری كر    قلرم كراالی    5205از میران  قلم ع رده   022این هدف در این مطالع  

گی د، از جهات مختلف را در ب  می 9815سا  واردات رس ی  درصد از 02حدود 
توانرد  می -9 بندی ق ار گ فت  است. ارائ  تصوی ی از آمار باالمورد ب رسی و طبق 

گیر ان اقتصرادی در راسرتای مردی یت بهینر  واردات و      ك ك م ی ی ب ای تص یم
 -0ت باشرد.  شناخت نقاط قوت و ضعف تولید داخلی و میزان وابستگی بر  واردا 

قلم ع ده و نخست واردات، ب  معنای مدی یت حردود   022واردات دقیق مدی یت 
دهد ك  اقلم ع ده وارداتری طری   ها نشان میب رسی از واردات كشور است. نی ی
 (2)تق یبای مشاب  بوده و تفاوت زیادی نداشت  است. 9818-9815های سا 

 وارداتی ارائ  شده است.ارزش و سهم واردات اقلم ع ده  9در جدو  
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 7935قلم نخست واردات در سال  011و  751، 711، 51، 71، 5ارزش و سهم واردات  .7جدول 

 سهم از کل واردات )درصد( ی )میلیون دالر(ارزش دالر موضوع ردیف
 2/11 894.4 قلم نخست 5مجموع  1

 14 59485 قلم نخست 11مجموع  2
 3/35 109311 قلم نخست 51مجموع  3
 1/84 1..219 قلم نخست 111مجموع  8
 5/58 .239.1 قلم نخست 151مجموع  5
 .0/5 .20913 قلم نخست 211مجموع  0
 111 839043 مجموع کل واردات 5

ای ان مطابق محاسبات و دستاوردهای تحقیق، ب  اساس آمار دریافتی از گ  ک ج هوری اسلمی  منبع:
و آمار  02/23/9810مورخ  335222/10و  21/21/9815مورخ  51290/092/15های ش اره نام 

 .03/21/9810مورخ  091299/02دریافت شده از سازمان توسع  تجارت با ش اره 
ح در این رابط  این است ك  كدام تولید ملری نیازمنرد   های مهم مط یكی از پ سش

ح ایت در مقابل واردات است. ب خی از محورهای مورد نظر  در ایرن خصرو     
های پیشین و پسین تولید، ض ورت ح ایرت  از: ض ورت توج  ب  حلق  اندعبارت

 كنندگان در كنار تولیدكنندگان و رابط  ح ایت از تولید و قاها  كاال.از مص ف
هارهوب این مقال  بدین صورت است ك  پس از ارائ  مبانی نظ ی و م وری 

داخرل در مقابرل    اتجهرت ب رسری میرزان ح ایرت از تولیرد     ب  مطالعات پیشین، 
بنردی واردات از  تر ین معیارهرای طبقر    ، ب  ب خی از مهمواردات كاالهای خارجی

االهای وارداتری  بندی ارزی كج ل  ن خ تع ف ، واردات ب حسب نوع مص ف، گ وه
( اشاره شده اسرت.  HSبندی كاالهای فو  ب  اساس سیستم ه اهنگ شده )و گ وه

هرای اخیر ،   از سوی دیگ  با توج  ب  مشاب  بودن اقلم ع رده وارداتری طری سرا     
ك  از نظ  ارزشری   9815قلم ع ده وارداتی در سا   022بندی عنوان ن ون ، طبق ب 

دهد، مورد تحلیل ق ار ش كل واردات را تشكیل میارزاز درصد  02سه ی بالغ ب  
ب حسرب  داخلری و مردی یت واردات    اتگ فت  تا ارتباط آن برا ح ایرت از تولیرد   

های قاها  و رابط  آن با تع فر  و  آسیبدر ادام   ب رسی شود.گفت  معیارهای پیش
كشرور   یهرا توان ندی و ب ت ی. شناخت مورد توج  ق ار گ فت  است یتولید داخل

ویرژه  كاالهای تولید داخل و تج ب  سای  كشورها ب  ی یپردر جهت افزایش رقابت
موضوعی است  ی دارای مزیتواردات كاالها تی یمد یب ا افت یكشورهای توسع 

بنردی، پیشرنهادهایی   ك  در ادام  مقال  بدان اشاره گ دیده و در پایان پرس از ج رع  



 7931تابستان  ♦ وپنجمبیستشماره  ♦ هفتمسال  ♦ راهبرد اقتصادی     611

ا توج  ب  رویك د كلی مقال ، ایرن تحقیرق در   بارائ  شده است. شایان ذك  است ك  
 ای و اكتشرافی ها با اسرتفاده از روش كتابخانر   بوده و داده زم ه تحقیقات كارب دی

 تحلیل گشت  است.

 . مبانی نظری0

كر  گسرت ش واردات بر     دهرد  های اخی  نشان میطی سا  (3)ب رسی آمار واردات
وسیل  واردات كاالهای كشور ب  های تولیدیكشور، ك ت  در جهت افزایش ظ فیت

ع ردتای در م احرل پایرانی    ك  ای ای بوده و بیشت  ب  واردات كاالهای واسط س مای 
 ،رسرند افرزوده انردک بر  مصر ف مری     زنجی ه تولید ق ار دارند و برا ایجراد ارزش  

 تخصیص یافت  است.
پیونردی  خرارجی و هرم   ع وم اقتصاددانان ب  این باورند ك  گست ش تجارت

رشد و توسع  اقتصادی ه  كشور است و  مهم اقتصادی با سای  كشورها، از عوامل
مبنرای ایرن منطرق،     ایبات این ادعا وجود دارد. بر   یب ا یمحك  یالبت  مبانی عل 

د؛ امرا  شرو عنوان یك مقولر  مببرت ارزیرابی    تواند ب میبا ش ایطی افزایش واردات 
متكی ب  درآمردهای ناشری از صرادرات    مشكل اقتصاد ای ان اینجاست ك  واردات، 

 گ دد.غی نفتی نیست و بخش ع ده آن از ط یق درآمدهای نفتی تیمین می
كننده درآمدهای نفتی در واردات كشرور موجرب شرده اسرت كر       نقش تعیین

پیوندی اقتصاد ای ان با اقتصراد جهرانی كر  بر  وابسرتگی      افزایش واردات ن  ب  هم
هرای كلری   ای كر  برا سیاسرت   ؛ مسئل دشومنتهی  تیاقتصاد كشور ب  درآمدهای نف

 اقتصاد مقاومتی نیز مغای  است.
بناب این تعامل اقتصادی ای ان با دنیای بی ون ك  اغلب از راه صادرات نفرت و  

ی بی ونری  هرا شروک گی د موجب شده ك  اقتصاد ای ان نسبت ب  ان ژی صورت می
ی برازار  هرا شروک كرافی نردارد و   باشد؛ زی ا سبد تجارت ای ان تنوع   ت یپربیآس

منتشر    هرا بخرش ان ژی از ط یق بودج  دولت ب  اقتصراد كشرور وارد و در ت رام    
شود. علوه ب  این ش كای تجاری كشور محدود بوده، صادرات نیرز گسرت دگی   می

 (.102-191و  122-811  ،  9810، نیلیجغ افیایی ندارد )
واردی نظیر  ح ایرت از تولیرد    تروان بر  مر   مببت مدی یت واردات میاز آیار 
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؛ امرا ایرن   ها و انباشت ذخای  ارزی كشور اشراره كر د  داخلی و بهبود ت از پ داخت
هرای نسربی و مطلرق در تولیرد و     ح ایت باید از كاالهرای تولیردی دارای مزیرت   

های جدید صرورت  های نوپا و است اتژیك و ض وری و توج  ب  خلق مزیتبخش
بر  دور از   «بلندمردت  تجراری  اسرت اتژی »دوین و اجر ای  گی د و این ام  تنها با ت

های شخصی و... برا توجر  بر  آمرایش     گ ایی و سلیق نگ ی، منطق ه گون  بخشی
 های استانی محقق خواهد شد.س زمینی و ظ فیت

ها نیز الزم اسرت  ای و محدودیت واردات در این بخشه گون  ح ایت تع ف 
دسرتیابی   بندیزمان ب ای ح ایت و اعلم ب نام پس از تعیین محدوده زمانی بهین  

صورت پرری د و   شدهاعلمبندی ای در زمانب  سطوح رقابتی و كاهش موانع تع ف 
 های ح ایتی خا  نیز تع یف و ع لیاتی شوند.در كنار آن بست 

 . پیشینه موضوع5

كنت  ، نظرارت  جهت  اقلم ع ده وارداتی تیجامع از وضع ی یتصو منظور ارائ ب 
های كلری اقتصراد   و مدی یت واردات در راستای ح ایت از تولید و تحقق سیاست

امر ی  واردات در اقتصراد كشرور   ت كیب و میزان  كنونیوضعیت  مقاومتی، ب رسی
ب  این اساس در ادامر  بر  ب خری از مطالعرات داخلری و خرارجی        ض وری است؛

 شود.صورت گ فت  در این راستا اشاره می

 . مطالعات داخلی5-0

ب رسری ترییی  كراهش    »عنروان  ای برا  ( در مطالع 9810) یشعبانسبحانی یابت و  -
برا   «ای، نترایجی بر ای اقتصراد و مقراومتی    درآمد نفت ب  واردات كاالهای واسرط  

گر وه   92های درآمد نفرت بر  واردات   ای  تكان استفاده از یك مد  اقتصادسنجی، 
اه یرت كاالهرای   »ب آورد ك ده و با استفاده از شاخص ای را ع ده كاالهای واسط 

بنردی ن روده و   ها را رتب این گ وه پری ی اقتصادب  اساس میزان آسیب (4)«وارداتی
هررای ناشرری از كرراهش سررازی واردات در ب ابرر  آسرریبراهب دهررایی برر ای مقرراوم

هرای  كر  تكانر    آن اسرت اند. ف ضی  اصلی ایرن تحقیرق   داده ارائ درآمدهای نفت 
ای ای  منفری دارد و بر  واردات   كاهشی درآمدهای نفتی ب  واردات كاالهای واسط 
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 های روغنری و نباترات صرنعتی،   های این پژوهش دان زند. ب  اساس یافت ض ب  می
هرای معردنی   مواد پلستیك مصنوعی و سروخت  كائوهوی طبیعی، فلزات اساسی،

ای سر مای   -ایهای كاالیی واسرط   وهگ نی ت یپرض ب و  نیت مهمب  ت تیب جزء 
 وارداتی است.

 الزمر   واردات مردی یت »ای با عنوان ( در مطالع 9810ه كاران )غلمی و  -
بر  لرزوم ح ایرت     تیكیرد برا   «مقراومتی  اقتصاد راستای در داخلی تولید از ح ایت

 از ح ایرت  كر   دهنرد می مضاعف از تولیدات داخلی در ش ایط فعلی كشور نشان
 احصرای  مسرتلزم  كشرور،  محردود  منرابع  از ح اسرت ضر ورت  بر   توج  با تولید،
 هرای بخرش  و تولید در مطلق و نسبی هایمزیت دارای تولیدی كاالهای و هابخش
 تنها ام  این و است جدید هایمزیت خلق ب  توج  و ض وری و است اتژیك و نوپا
 آن متعاقرب  و «اقتصرادی  هرای فعالیرت  رشت  توسع  است اتژی» اج ای و تدوین با

 و گ اییمنطق  نگ ی،بخشی ه گون  از دور ب  «بلندمدت تجاری است اتژی» تدوین
 محقرق  اسرتانی  هرای ظ فیت و س زمینی آمایش ب  توج  با... و شخصی هایسلیق 
 در ایرن  واردات محردودیت  و ایتع ف  ح ایت ه چنین ب ای ه گون  .شد خواهد
 ب نامر   اعلم و ح ایت ب ای بهین  زمانی محدوده تعیین از پس است ها الزمبخش
 بنردی زمران  در ایتع فر   موانرع  كراهش  و رقرابتی  سرطوح  بر   دستیابی بندیزمان
 و تع یرف  نیرز  خرا   ح رایتی  هرای بسرت   آن كنار در و پری د صورتشده اعلم

 .شوند ع لیاتی
 و مبرانی  تحلیرل »( در تحقیق خرود برا عنروان    9815) یص دو  ورمزیاری -
 و كشراورزی  توسرع   یگررار استیس ب ای دستاوردهایی مقاومتی؛ اقتصاد الزامات
 توسرع   گراریسیاست مقاومتی ب ای اقتصاد لزوم توج  ب  دستاوردهای «روستایی
انرد و  روستایی را ام ی مهم ب ای ح ایرت از تولیرد داخرل ب شر  ده     و كشاورزی

 الزامرات  بر   توجر   برا  كشراورزی  ارك نی وی راهب دی مدی یت ب ای نوینی الگوی
و توسع   «پایدار غرایی امنیت ویژه مناطق» اند ك  توسع ارائ  ك ده اقتصاد مقاومتی

 بر  شر ار   الگرو  این راهب دهای از ارزش ندت  و ت كشاورزی كارب دی یهاتیفعال
 بر   رسریدن  ب ای مد  تكنوك اتیك اتخاذ تداوم از پ هیز ب  راهب د، این در. رودمی
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 منردی خرود  به ه و مدی یت مشاركت، با پایدار غرایی امنیت پیگی ی و خودكفایی
 .است شده تیكید كشاورزان

 و غررایی  مسرئل  امنیرت   بر   تروجهی ( اعتقاد دارد ك  بی9815آهنگ )رزم  -
 و ایواسرط   كاالهرای  واردات بر   داخلری  تولیرد  فزاینرده  وابسرتگی  آب و بح ان
ی بر  پیكر ه اقتصراد     یناپرر جبر ان های تواند باعث وارد آمدن آسیبای میس مای 

 كشور شود.
 اطلعرات  و ( بر  اسرتناد آمرار   9811ه كراران ) و  ف دطاه ینتایج مطالع   -
كنرد كر  در   این موضوع را تییید مری  مقاومتی اقتصاد اصلی هایشاخص ب  م بوط
 مقراومتی  اقتصاد كلی هایسیاست لحاظ ب  كشور اقتصاد وضعیت موارد از بسیاری
كر  هر     اساسری  اقلم كاالهرای  تیمین مورد عنوان مبا  درنیست؛ ب  مساعد هندان

 شرود. ن ری  مشراهده  روشرنی  سال  جزء پنج قلم نخست وارداتری اسرت، سیاسرت   
 مبادی تنوع زمین  در هاسا  ب خی در های این مطالع  حاكی از آن است ك ب رسی
 هرایی دوره در اما شده، اتخاذ مناسبی هایسیاست راهب دی ذخای  محج و وارداتی
 كشرورهای  بر   نیرز  واردات مبرادی  پیدا ك ده و كاهش حداقل ب  ذخای  این حجم

ایرن حالرت    تحر یم  شر ایط  در اخیر   سالیان طی. است اختصا  یافت  محدودی
 بهبرود  نردارد و  سرنخیتی  سرازی اقتصراد  مقراوم  هایب نام  با ك  تشدید شده است

 تیكید با دامداری كشاورزی و بخش در داخلی تولید تقویت با بخش این بلندمدت
 .شد خواهد محقق اساسی محصوالت ب 

 هررایشراخص  ارزیرابی  ای بر  ( در مطالعر  9818ه كراران ) و  زادهف وغری  -
اقتصادی، پ داخت  است. از نگراه ایرن مطالعر      مقاومت درج  سنجش ب ای جهانی

كراهش   0298ترا   0220هرای  میزان در مع د آسیب بودن اقتصاد ای ان طی سرا  
ی بی ونری نیرز كاسرت  شرده اسرت.      هاشوکیافت ، اما از توان داخلی در مواجه  با 

هرایی هسرتند كر     های رایرج از جهرات متعرددی دهرار نقصران     ه چنین شاخص
دقیقی از مقاوم بودن اقتصادهای مشاب  اقتصاد ای ان ارائر  دهنرد؛    توانند روایتن ی

هایی در سطح مبرانی نظر ی   ما از اقتصاد مقاومتی، تفاوت مدنظ ض ن آنك  مفهوم 
 با تلقی رایج دارد.
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الگرروی اقتصرراد »ای بررا عنرروان ( در مطالعرر 9818) یاهلل عبرردال لكحجررت -
با تیكید ب  لزوم ح ایرت مضراعف    «مقاومتی ب ای ح ایت از تولید داخل هیست؟

ب  ح ایت از تولیدات داخلی در ش ایط كنرونی كشرور ضر ن تیكیرد بر  اه یرت       
اسرت اتژیك بر ای هر      ائلمسر كر  جرزء    االهای اساسیرسیدن ب  خودكفایی در ك

نروعی وابسرتگی   را نیرز  است، تكی  ع رده بر  واردات ایرن نروع كاالهرا       یكشور
 .ش اردیقتصاد مقاومتی ب ماهای كلی سیاستخط ناک و خلف 

شناسری بخرش   آسریب »عنروان  ای برا  ( در مطالع 9818ه كاران )اژدری و  -
هرای كلری اقتصراد    صنعت، معدن و پت وشی ی و ارائ  راهكار در راستای سیاسرت 

كر  تیكیردات منردر  در احكرام اسرناد      انرد  ب  بیان این حقیقت پ داختر   «مقاومتی
سال  ههارم و پرنجم و رویك دهرای حراكم بر  ایرن       باالدستی و قوانین ب نام  پنج

گی ی و تحوالت بخرش صرنعت ترییی  هنردانی     اسناد و قوانین باالدستی در جهت
نداشت  و در ب خی از موارد خلف جهت این احكام قابل مشاهده است كر  الزمر    
اج ایی شدن احكام اسناد باالدستی و تغییر  رویكر د و تحرو  اساسری در بخرش      

تردوین اسرت اتژی    های كلی اقتصاد مقراومتی، تیابی ب  اهداف سیاستصنعت و دس
هرای  مشخص شردن سیاسرت   و صنعتی و تصویب آن توسط هیئت وزی انتوسع  

قانون ب نام  توسع ( در راستای اسناد و قروانین   952)موضوع ماده  یصنعتی ع ود
 .باالدستی است

دهد ك  ب ای ح ایت از ی( نشان م9819ه كاران )و عزیزنژاد نتایج مطالع   -
 و اولیر   مرواد  اساسری،  كاالهای واردات ب  غی مستقیم یاران  تولید داخل، پ داخت

 سیاسرت  و رسرد مری  نظر   بر   نادرستی سیاست م جع ارز ن خ ط یق ای ازواسط 
 هردف  هرای گر وه  بر   بودجر   ط یرق  از و مستقیمطور ب  یاران  است ك  آنكارات  

 و بایبرات وكرار  كسرب  محریط  بر   تولیرد  تقویت این ب ایشود. علوه ب   پ داخت
بر    بایرد  فرو   هردف  بر   یابیر دسرت  منظورب  گرارسیاست و نیاز است غی رانتی
 .باشد داشت  بیشت ی تیكید دولت مالی انضباط

آوری و مقولر  تراب  هرا و قروانین مر تبط برا     از سوی دیگ  تردوین سیاسرت  
نشران از اه یرت ایرن    ، ب ای ح ایت از تولیدات ملی ه  كشوراقتصاد  یسازمقاوم
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توج  ب  تولیدات داخل در ب ابر  واردات  ك   استاین نكت   یادآورموضوع دارد و 
گرراران هر  كشرور بروده اسرت؛      سیاسرت ها و مسائل اساسی دغدغ ه واره جزء 

 .شودب  دست ف اموشی سپ ده ن ینیز م ور زمان ب  ك ینحوب 

 طالعات خارجی. م5-5

هررای ای از شرراخصج وعرر در مطالعرر  خررود، م (0295) 1«روهررن و ه كرراران» -
هرای  های اقتصادی را ب ای كشورهای عضو سازمان ه كراری پری یارزیابی آسیب

شراخص   29، در ایرن مطالعر    .انرد و ب شر  ده  ك ده ، استخ ا 2اقتصادی و توسع 
های مالی، غی مالی، برازار دارایری و بخرش خرارجی     آوری اقتصادی در بخشتاب

اسرت. از نگراه   ه شد رصد و پایش 0295سا  منتهی ب   05ب ای بازه زمانی حدود 
توجهی بر  شراخص وابسرتگی تجراری از كانرا  وابسرتگی واردات       این مطالع  بی
نندگی اقتصاد یرك  تواند ب  شكای ب  یك یا هند كشور محدود، میكاالهای واسط 

 3كشور منج  شود.
اقتصراد   بخشاستحكامای ب  عوامل ( در مطالع 0298) 4«بورمن و ه كاران» -

-0299هرای  زی شاخ  طری سرا    92متغی  در  50سازی آن در قالب و نحوه مقاوم
های مطالع  فو  نشان داده ك  مقاوم بودن اند. یافت كشور پ داخت  912ی ب ا 9112

زا ترابع عوامرل متعرددی از ج لر  وابسرتگی      های بر ون در ب اب  شوکیك اقتصاد 
توانرد  وارداتی است و ه  هر  درجر  وابسرتگی ك تر  باشرد آن كشرور بهتر  مری        

ت ی بر  آن بدهرد و   های وارده از آن ناحی  را جرب كند، پاسخ بهت  و س یعشوک
 ت  ب  حالت اولی  بازگ دد.در نهایت س یع

( در مطالعر  خررود شاخصری را پیشررنهاد   0298) 5«انو ه كررار ب یگوگلیرو » -
ی اسرت. مطالعرات    یپرر مقاومتپری ی و اند ك  ت كیبی از دو شاخص آسیبك ده
پری ی اقتصاد ع دتای ناشی از این ف د است ك  ب  روی شاخص آسیب شدهانجام
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شروند اقتصراد در معر د    های ذاتی و ساختاری اقتصاد باعث میب خی از ویژگی
ها وابستگی ب  واردات كاالهرای  ی ناخواست  ق ار گی د. یكی از این ویژگیهاشوک

ای است ك  الزم  تولید هستند. ب  اساس ای و س مای است اتژیك یا كاالهای واسط 
بر    از كاالهرا های ناشی از تح یم صرادرات ایرن دسرت     های این تحقیق شوکیافت 

آن كاهش تولیرد ناخرالص    تبعب و های تولید افزایش هزین  صورتب داخل كشور 
كند. این وابستگی اگ  از ط یق هند كشور محدود تیمین شود، خطر   ملی ب وز می

ب وز شوک هندین ب اب  خواهد شد و كشورهای كوهك ع دتای وابستگی بیشرت ی  
ب  ایرن كاالهرا دارنرد. البتر  در ایرن مطالعر  شاخصری نیرز بر ای ارزیرابی میرزان            

 ب  مبنای ویژگی فو  ارائ  شده است.پری ی اقتصاد آسیب
پرری ی را درجر    ت ین مج ای آسریب ای مهم( در مطالع 0221)ب یگوگلیو  -

ای كر  كشرور نسربت بر  شر ایط      گون داند؛ ب باالی باز بودن اقتصاد ه  كشور می
بر  عبرارت دیگر  وابسرتگی بر       ؛ اقتصاد جهانی كاملی تییی پری  و در خطر  اسرت  

اساسی و است اتژیك از ج ل  ان ژی و تولیردات صرنعتی كر  بر      واردات كاالهای 
شود و این امر   سازی سیاست جانشینی واردات تشدید میدلیل عدم امكان اج ایی

 پری ی كشورها منج  گ دد.تواند ب  افزایش آسیبمی
دربراره رابطر  برین مردی یت     شود تاكنون پژوهشری  طور ك  مشاهده میه ان

ایرن   اسرت. نشرده   انجام با ت  كز ب  ح ایت از تولیدات داخلاقلم ع ده وارداتی 
برا هردف تحقرق     این اقرلم،  مدی یت سنجیامكانب رسی موضوع بیانگ  ض ورت 

هرا و ك برود منرابع    اقتصاد مقاومتی با توج  ب  تشدید تحر یم  تولیدی هایسیاست
 در این راستا است. اتخاذشدههای ارزی و بازمهندسی سیاست

بندی واردات بر اساس میزان حمایت از تولید داخل  در  معیارهای طبقه. 9

 مقاب  واردات

جهت ب رسی میزان ح ایت از تولید داخرل در مقابرل واردات كاالهرای خرارجی     
بنردی  ها و معیارهای ذیل طبق توان كاالهای وارداتی را ب  اساس ب خی از م لف می
 ك د:

 ن خ تع ف  )ن خ حقو  ورودی(؛ -
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ای و ای، سر مای  بندی كراال ب حسرب نروع مصر ف از حیرث واسرط       طبق  -
 مص فی؛
 لیر ب  دلهای اخی  ( ك  طی سا گان دهی هاتیاولوبندی ارزی كاالها )گ وه -

 ،دادهرخمشكلت ك بود ارزی و... 
 (.HSبندی كاالها ب  اساس نوع كاال در سیستم ه اهنگ شده )گ وه -

است ك  با استفاده از ابزارهای نر خ   جهتنیبد هالف م فلسف  استفاده از این 
مسرتقیم   طرور بر  ی ارزی كاالها( بندگ وهتع ف  و تخصیص یا عدم تخصیص ارز )

ی كر د. از سروی دیگر  برا     گررار استیستوان در جهت ح ایت از تولید داخل می
ی بر  اسراس نروع كراالی مرورد نیراز تولیرد،        بندگ وهای و احصاء كاالهای واسط 

ملی، تص ی ات الزم را اتخراذ و اجر ا    تولید پری یض ب  توان در جهت كاهشمی
 ك د.

 (5). نرخ تعرفه )حقوق ورودی(9-0

سرازی  ب  معنای جایگزین 1«جایگزینی واردات»ابزار اتخاذ سیاست  نیت مهمتع ف  
ی واردات است. هدف اصلی این سیاست توسع  ظ فیرت  جاب محصوالت داخلی 

تولیدی در بخش كاال و خدمات و كاهش واردات است ك  قصد دارد بر  افرزایش   
ها بیانجامرد. برا ایرن حرا      ی در ت از پ داختجارحساباشتغا  و كاهش كس ی 

انرد بر  ایرن اهرداف     صورت بلندمدت اتخاذ كر ده كشورهایی ك  این سیاست را ب 
شروند كر  مجبورنرد    اند زیر ا بر  كشرورهایی تبردیل مری     كامل دست نیافت طور ب 

 (.0،   9820)غلمی باغی،  .ای را وارد كنندكاالهای س مای 

ی نسبی تولیدكنندگان و یكی هاتیمزتع ف  گراری گ  كی منج  ب  تغیی  در 
شرود،  ف ار مالیاتی( نیز محسوب می) ی رس یغاز عوامل ب انگیزاننده ب ای واردات 

 دهد.را افزایش می بدین ت تیب ك  هزین  واردات رس ی
عنوان یكی از ابزارهرای دولرت از اه یرت    اع ا  ن خ تع ف  ب از سوی دیگ  

هرای ح رایتی نظیر  ح ایرت از     تروان سیاسرت  خاصی ب خوردار است، زیر ا مری  
لر  و  ی نظی  بهبود نر خ مباد تجار ی یتنظهای ، سیاست(6)تولیدات و اشتغا  داخلی

                                                                                                                                 

1  . Import Substitution 
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های تیمین درآمدی نظیر  كسرب درآمردهای مالیراتی و     مقابل  با دامپینگ و سیاست
 (.9820ها را ب  ك ك آن اع ا  ن ود. )غلمی باغی، موازن  ت از پ داخت

، حرداقل نر خ تع فر  دریرافتی در ایر ان طری       0ب  اساس مندرجات جردو   
؛ درصد بوده است 902معاد  دو درصد و حداكب  ن خ نیز  9815 -9831های سا 

ب ابر    52هرای فرو  حردود    دیگ  حداكب  ن خ حقو  ورودی طی سرا   ب  عبارت
دهرد طری   حداقل ن خ حقو  ورودی اسرت. ضر ن اینكر  محاسربات نشران مری      

ترا   28/93دامنر    در ی خ حقرو  ورودی اسر   نر متوسرط   9831-9815هرای  سا 
 درصد بوده است. 15/13

 )درصد( 7933- 7935 یهازان حقوق ورودی دریافتی طی سالای و میوضعیت طبقات تعرفه. 0جدول 

 سال

تعداد 
طبقات 

 ایتعرفه

حداقل 
نرخ تعرفه 

 دریافتی

حداکثر 
نرخ تعرفه 

 دریافتی

متوسط نرخ 
حقوق ورودی 

 اسمی

ارزش دالری 
کاالهای وارداتی 

 )میلیون دالر(

ارزش ریالی 
 کاالهای وارداتی
 )میلیارد ریال(

میزان حقوق 
ریالی ورودی 

 دریافت شده
 )میلیارد ریال(

متوسط نرخ 
حقوق ورودی 

 *واقعی

134. 85 8 121 8594 08988. 0089511 5295.1 119.2 

13.1 81 8 121 849.5 019414 0539182 559551 11953 

13.1 35 8 121 84941 539851 4339184 589321 49.2 

13.2 15 2 111 24933 8.951. 192129541 489.1. 5910 

13.3 18 8 111 31921 52928. 193429.15 1329535 .943 

13.8 11 8 55 14953 81953. 192219143 1159582 80/. 

13.5 4 5 55 1.921 839048 1930495.5 1429.3. 30/13 

ای ان با نام  ش اره محاسبات محقق ب  اساس آمار دریافتی از گ  ک ج هوری اسلمی  منبع:
آمار دریافت و  90/25/9815مورخ  32835/15/12و نام  ش اره  28/21/9811مورخ  02013/11/058/00

 .03/21/9810مورخ  091299/02شده از سازمان توسع  تجارت با ش اره 
شده ب  ارزش ریالی ل تقسیم میزان حقو  ورودی ریالی دریافتن خ حقو  ورودی واقعی از حاص* 

 آید.می ب  دستكاالهای وارداتی 
-9815هرای  طی سا  (7)متوسط ن خ حقو  ورودی واقعیدهد ها نشان میب رسی
مق رات  كتاب قانون مندر  در جداو  یمتوسط ن خ حقو  ورودی اس از  9831

ها از ج ل  سرا   در ب خی از سا  ك ینحوب بسیار ك ت  است؛ صادرات و واردات 
متوسرط نر خ حقرو     ب ابر    1/5 حردود  یمتوسط ن خ حقو  ورودی اسر   9819

است. علت این ام  ب  ت كیب واردات و سهم زیراد ارزش كاالهرای    ورودی واقعی
ای و... از كرل ارزش  مش و  ن خ تع ف  پایین ه چرون كاالهرای اساسری، واسرط     
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و ه چنین اعطرای معافیرت حقرو  ورودی بر  ب خری كاالهرا و       كاالهای وارداتی 
 گ دد.لنجی و... بازمیمناطق بندری یا ب خی اشخا  مانند م زنشینان، ملوانان، ت 

های مرركور بیشرت ین واردات م بروط بر  كاالهرای برا       گفتنی است، طی سا 
، 92گر وه  تع ف  پایین، از ج ل  كاالهای اساسی و است اتژیك یا ب خی از كاالهای 

شامل خودروهای سواری وارداتی بوده است ك  ب  س زمین اصرلی یرا منراطق آزاد    
 اند.ب ده های قانونی این مناطق به هتجاری ر صنعتی وارد شده و از معافیت

 میرانگین سراده   از یاسر   ورودی حقو  ، متوسط ن خ0 ش ارهجدو  مطابق 
 توصریف  شدهه اهنگ نظام بندیطبق  در مندر  یكاالها یت امب  م بوط هاین خ

 و صادرات مق رات قانون كتاب ض ائم در شود ك می حاصل( HS) كاال كدگراری
رونردی نزولری داشرت  اسرت؛      9831-9815هرای  طری سرا    و شده در  واردات

كراهش   9815درصد در سرا    02/91ب   9831درصد در سا   3/12از  ك یطورب 
ای و یافت  و این كاهش حاكی از آن است ك  طی دوره فو  كاهش طبقرات تع فر   

های حوزه تجرارت خرارجی   ای ك  جزء دغدغ های تع ف ها و ك ان كاهش تفاوت
بوده تا حدودی محقق شده اسرت. از سروی دیگر  متوسرط نر خ حقرو  ورودی       

صورت واقعی از واردكنندگان اخر و از حاصل تقسریم میرزان حقرو     واقعی ك  ب 
شرود نیرز طری    ورودی ریالی دریافت شده ب  ارزش كاالهای وارداتی حاصرل مری  

 مجرددای  9818-9815و طری دوره   نزولری رونردی   9831-9810دوره فو  از سا  
 014111  از رغم اینكر  میرزان واردات طری دوره فرو    روند صعودی داشت  و علی

كاهش یافت ،  9815میلیون دالر در سا   184031ب  رقم  9831میلیون دالر در سا  
هزار میلیارد ریا   20شده روندی صعودی داشت  و از میزان حقو  ورودی دریافت

 (8)است. دهیرس 9815هزار میلیارد ریا  در سا   930ب  حدود  9831در سا  

 . واردات بر اساس نوع مصرف9-5

 میرزان  (9)اسرت.  مهرم  مختلفری  جهرات  از مصر ف  نروع  ب حسرب  واردات تفكیك
 واردات، وابسرتگی  محرل  از خود نیازهایتیمین  ب  جامع  مص ف بخش وابستگی

خرارجی،   كشرورهای  از تولیدی هاینهاده و اولی  موادتیمین  ب  كشور تولید بخش
ز تولیدكننردگان و  توج  ب  بخش تولید با افزایش سهم كاالهای وارداتی مرورد نیرا  
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 منرابع  ك برود  و تحر یم  مواقرع  در هدف ند ارز و بهین  امكان مدی یت و تخصیص
 بندی است.ارزی از دالیل توج  ب  این نوع تقسیم

ای سرر مای   وای دهررد، كاالهررای واسررط    از مطالعات نشان می ب خینتایج 
 و ایواسررط   نقرش مه ری در ف آینرد تولیررد ملرری دارنررد. ت كیررب كاالهررای      

س مای  و نیر وی كرار(، ایرن امكران را بر ای      )ای برا سرای  عوامرل تولیرد سر مای 
 Grossmanگ ایی دست سی داشت  باشند )كند تا ب  مزیت تخصصها ف اهم میبنگاه

& Helpman,1991.) 
و ای نشرران داده اسررت، واردات كاالهرررای واسرررط      (0225) 1«سررانگوی»

رهای مورد مطالع  ای  مببت و معناداری روی رشررد صررنعتی   ای در كشروسر مای 
ب رسری  . ه چنرین  داشت  است یصنعت  یو ایر  مببرت غی مسرتقی ی روی رشرد غ

عنوان یكی از عوامل م ی  در رشرد اقتصرراد جهررانی    ای ب اه یت كاالهای واسط 
شررد  مطالع  دیگ ی است كر  دلیرل اه یرت ایررن دسررت  از كاالهررا را برر ای ر       

اینكر  طری سر  دهر  گرشرت  نسربت        نخسرت  نند:دااقتصرادی در ایرن عوامل می
ای ب  تولیرد ناخالص داخلی در اغلرب كشرورهای عضررو  تجارت كاالهای واسط 

ای ك  متوسرط  گون سرازمان كنفر انس اسرلمی رشرد هشر گی ی داشت  است، ب 
 The شرورهای عضرو  سهم تجارت این دست  از كاالها در مج روع كرل تجرارت ك   

Organization of Islamic Cooperation (OIC)  درصرد   52طی این س  ده  ب  حدود
 (992  ، 9812و ه كاران،  است. )عزیزنژاد رسیده
م بوط ب  روند واردات كاال ب  تفكیك  0و  9 ی با ب رسی ن ودارهایطوركلب 

نوع مص ف كاالها و سهم واردات هر  گر وه از كاالهرا از كرل واردات، مشرخص      
ای ه رواره  ارزش واردات كاالهرای سر مای    9812 تا 9852های است ك  طی سا 

برا مقردار    9821ی سا  استبناب بیش از میزان واردات كاالهای مص فی بوده است )
ای نسربت بر  واردات كاالهرای    ب اب (. علوه ب  این واردات كاالهای واسط  تق یبای

 ای ه واره سهم و میزان بیشت ی را ب  خود اختصا  داده اسرت مص فی و س مای 
 (.2،   9812حیدری و ه كاران، )

                                                                                                                                 

1  . Guisan 
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 ))میلیون دالر 7951-31های ارزش واردات کاالها به تفكیك نوع مصرف طی سال . روند7نمودار 

 

 )درصد( 7951-31های واردات کاالها به تفكیك نوع مصرف طی سال . سهم0نمودار 

 
 https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx: نشانی ب  م كزی بانك زمانی س ی اطلعاتی بانك: نبعم
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تواند ای و روند افزایشی كاالهای مص فی میروند كاهشی واردات كاالهای س مای 
گراری در بخش تولیرد باشرد. ه چنرین    كاهش ت ایل ب  س مای زنگ خط ی ب ای 

میلیرون دالر در سرا     14800گرراری خرارجی از   دهرد سر مای   ها نشان میب رسی
 (10)كاهش یافت  است. 9811میلیون دالر در سا   115ب  رقم  9812

 مورد اولی  موادتیمین  با توانردمی ایواسط  كاالهای واردات نخست، در نگاه
 بر   حرا   این با ت  كند؛رقابتی كشور داخل در را ب خی از صنایع تولید، بخش زنیا

 توانرد مری  ایواسرط   كاالهرای  سرهم  نرده یفزا افرزایش  كارشناسان، از ب خی اعتقاد
باشرد   كشور خار  از اولی  موادتیمین  ب  داخلی صنایع وابستگی میزان دهندهنشان

سرازان را نیرز برا مشركلتی     ای مانند قطع و ف آیند تولید ب خی از كاالهای واسط 
 لیب  دلدهنده پایین بودن امنیت غرایی كشور مواج  كند. این مسئل  ه چنین نشان

 وابستگی ب  تیمین كاالهای اساسی كشاورزی از ط یق واردات است.
 برا  الزم، هرای ظ فیرت  وجرود  ش طب  ایس مای  كاالهای از سوی دیگ  ورود

 صرنایع  توسرط  آن شردن برومی   امكان و كشور داخل ب  فنی دانش انتقا  ب  توج 
 .گی د ق ار نظ  در كشور وارداتی اولویت عنوانب  تواندمی داخلی،

هرای  هرای ح ایرت داخلری برا سیاسرت     ، ه خوانی سیاسرت مهمنكت  بسیار 
برا اسرتفاده از موانرع     گراراناستیسبازرگانی و تجاری كشور است. در این راستا 

ای با توج  ب  ش ایط خرا  بر ای ب خری از صرنایع و كاالهرا و تعیرین       غی  تع ف 
تواننرد  ای و مصر فی( مری  ای، س مای های تع ف  ب  اساس نوع مص ف )واسط ن خ

 (11)(.05-81 ، صص9818 ،رضایی) های مناسب تجاری را تدوین ن ایندسیاست

 گروه كاالیی )جهت مدیریت منابع ارزی(بندی . اولویت9-9

یكرری از ابزارهررای الزم در جهررت ح ایررت از تولیررد داخررل در مقابررل واردات،   
 ؛ ب  عبرارت ت  از ن خ بازار آزاد استتخصیص یا عدم تخصیص ارز با ن خی پایین

ب  صنایعی است  اران ت  از ن خ بازار آزاد نوعی یدیگ  تخصیص ارز با ن خی پایین
 تشردید  بر   توجر   هرا را دارد. برا  ك  بنا ب  ه  علتری دولرت قصرد ح ایرت از آن    

 ، اتخراذ 9810ارز در سا   ن خ در شدید نوسانات ب وز و نفتی و بانكی هایتح یم
هررای اخیرر  كشررور طرری سررا   ارزی منررابع از بهینرر  اسررتفاده برر ای الزم ترردابی 
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 .شده است ناپری اجتناب
 موضروع  م كرزی  بانرك  و تجرارت  و معردن  صرنعت،  وزارت تاراسر  این در
 ك د. (14)بندیدست  مط ح و (13)كاالیی گ وه 92 را ب  (12)كاالها بندیاولویت

 «HS»بندی كاال برحسب كد . معیار تقسیم9-2

از  تیر ح ا در راسرتای  9815در سرا    یاقلم ع رده وارداتر   بیت كب ای ب رسی 
یی كر   هاقس تفصو  و  ب حسبگ فت  الزم است ب  واردات صورت داخل دیتول

سرامان   »یا ه ران  « Harmonized System (HS»)بندی ه اهنگ ب  اساس نظام طبق 
 بر  اجر ا درآمرده    WTOتوسرط  و  ال للری اسرت  ك  یك سامان  بین« شدهه اهنگ

خری صرنایع   دیگ  ب ای یافتن منطق ح ایت دولت از ب  ؛ ب  عبارتنگاهی بیندازیم
ی اصرلحی بر  اسراس ادبیرات     هرا شنهادیپی بتوان بندمیتقسباید با استفاده از این 

 (15)ك د. ارائ ی مشخص بندمیتقسمشت ک و 

 برحسب نرخ تعرفه 0982قلم عمده وارداتی در سال  511بندی . طبقه2

قلم ع ده وارداتی كشور، این اقلم ب  ههرار   022ای جهت ب رسی وضعیت تع ف 
ن خ  -0درصدی )تع ف  پایین(؛  5 وارداتی با ن خ -9بندی شده است:   تقسیمدست
 Peak» تع ف  باال یرا ) یدرصد 02و  95های ن خ -8درصدی )تع ف  متوسط(؛  92

Tariffs»درصرردی )تع فرر  بسرریار برراال( )ترراری و   55و  12، 80، 00هررای (؛ نرر خ
 (16)(.802، 992، 921، 31  ،  9832ه كاران، 

 میلیون دالر() یورودبرحسب میزان نرخ حقوق  7935قلم عمده وارداتی در سال  011ترکیب  .9 جدول

نرخ 
حقوق 
 ورودی

 درصدی 5 نرخ
 )تعرفه پایین(

 درصدی 11 نرخ
 )تعرفه متوسط(

 درصدی 21و  15های نرخ
 )تعرفه باال(

 55و  81، 32، 20های نرخ
 درصدی )تعرفه بسیار باال(
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.8 85 11954 8/81 38 15 8952 35/15 81 21 8955 28/14 31 15 59.. 23 

ای ان مطابق نام  ش اره محاسبات محقق ب  اساس آمار دریافتی از گ  ک ج هوری اسلمی  منبع:
مورخ  091299/02شده از سازمان توسع  تجارت با ش اره و آمار دریافت 02/23/9810مورخ  335222/10

03/21/9810. 



 7931تابستان  ♦ وپنجمبیستشماره  ♦ هفتمسال  ♦ راهبرد اقتصادی     611

قلم ع ده وارداتری   022از مشخص شده است ك  ه  تعداد و سه ی  8در جدو  
انرد. بر  اسراس ایرن     های تع ف  پایین، متوسط، باال و بسیار باال ق ار گ فتر  در ن خ

قلرم كراال برا حقرو       11حردود   9815قلم ع ده وارداتی در سرا    022جدو  از 
 25درصردی هسرتند. ه چنرین حردود      1/19درصد دارای سهم ارزشی  5ورودی 

دارد و مرابقی   09/85درصرد، سرهم ارزشری     02و  95، 92، با تع فر   ردیف تع ف 
درصرد(   55و  12، 80، 00هرای ) ردیف تع ف  با تع فر   89كاالها ك  دارای حدود 

 بر  خرود  را  9815قلم ع ده وارداتی در سا   022درصد از  08هستند، تنها حدود 
 اند.اختصا  داده

 



 611     های تولیدی اقتصاد مقاومتیمدیریت اقالم عمده وارداتی با تمرکز بر سیاست

 7935قلم عمده وارداتی در سال  011قلم کاالی دارای بیشترین نرخ تعرفه در بین  كیوستیب. 4جدول 

 ارزش دالری شرح تعرفه شماره تعرفه ردیف
سهم از 
 واردات

نرخ حقوق 
 ورودی

 نوع مصرف
نوع ارز 
 تخصیصی

1 4513232. 
تا  2111احتراقی با حجم سیلندر  -ایتناوبی جرقه سوزدرونوسایل نقلیه دارای موتور پیستونی 

 ها و خودروهای هیبریدیاز آمبوالنسسی؛ غیر سی 2511
 متقاضی مصرفی 55 1955 0439.839454

 متقاضی مصرفی 55 1924 12891539114 یخچال فریزرهای مجهز به درهای خارجی مجزا 48141111 2

3 .4451321 
تا  2111بنزینی با حجم سیلندر بین  4513ی ردیف سوار لیاتومبقطعات منفصله جهت تولید 

 %21سی با ساخت داخل کمتر از سی 2511
 متقاضی ایواسطه 55 1918 0192159.03

 متقاضی مصرفی 55 1911 859811813 یی از نوع خانگیشوظرفهای ماشین 48221111 8

5 4513231. 
ها و خودروهای آمبوالنس جزبهسی سی 2111تا  1511وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 

 هیبریدی
 متقاضی مصرفی 81 2918 4.295.89158

0 1511.111 RBD  مبادله ایواسطه 81 .190 31193539401 لیتری و بیشتر 211 در ظروفپالم اویل 

 متقاضی مصرفی 81 1955 284915.9115 ایدیواری برای پنجره، به حالت محفظه از نوع( split unitدستگاه تهویه مطبوع دوتکه ) 4851111 5

4 .4451311 
سی با سی 2111بنزینی با حجم سیلندر  4513ی ردیف سوار لیاتومبقطعات منفصله جهت تولید 

 %18ساخت داخل کمتر از 
 متقاضی ایواسطه 81 1925 11095589511

. 451322.1 
 هاآمبوالنس جزبهسی؛ سی 1511تا حداکثر  1111وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر بیشتر از 

 و خودروهای هیبریدی
 متقاضی مصرفی 81 1921 4091859.21

11 .4451322 
 2111بنزینی با حجم سیلندر بیشتر از  4513ی ردیف سوار لیاتومبقطعات منفصله جهت تولید 

 ی الستیكاستثنابه %31تا کمتر از  %18سی با ساخت داخل سی 2511تا 
 مبادله ایواسطه 81 1912 5892259.01

 متقاضی مصرفی 81 1911 8398509105 برای محل کار، توالت، تزئینات داخلی 5113های ای غیر مذکور در دیگر ردیفظروف شیشه 1...5113 11

 مبادله مصرفی 81 .191 3594.09508 از فوالد زنگ نزن آشپزخانه، زیسر می ایاش 5323.3.1 12

13 .4451312 
سی با سی 2111بنزینی با حجم سیلندر  4513ی ردیف سوار لیاتومبقطعات منفصله جهت تولید 

 ی الستیكاستثنابه %31تا کمتر از  %18ساخت داخل 
 مبادله ایواسطه 32 .195 54195539282

18 45132321 
احتراقی با حجم سیلندر  -یاجرقهتناوبی  سوزدرونوسایل نقلیه هیبریدی دارای موتور پیستونی 

 سیسی 2511تا حداکثر  2111 از شتریب
 متقاضی مصرفی 32 1981 .158915.951

 متقاضی ایواسطه 32 .193 15193089.20 استیشن واگن و مسابقهی، سوار هاییلاتومبتایر بادی نو از کائوچو برای  81111111 15

 متقاضی ایواسطه 3 1924 12892419823های رشته %45 با حداقلهای سنتتیك، ، رنگرزی شده، از نخ رشتهتاروپود بافهای پارچه 58155211 10
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 ارزش دالری شرح تعرفه شماره تعرفه ردیف
سهم از 
 واردات

نرخ حقوق 
 ورودی

 نوع مصرف
نوع ارز 
 تخصیصی

 استریپل

 مبادله مصرفی 23 1920 11398559003 با تولید داخلی مشابه كیوتیبیآنتفاقد  2.35داروهای دارای هورمون یا سایر محصوالت شماره  31183.11 15

14 45132311 
احتراقی با حجم سیلندر  -ایتناوبی جرقه سوزدرونوسایل نقلیه هیبریدی دارای موتور پیستونی 

 یسیس 2111تا  1511بیشتر از 
 متقاضی مصرفی 32 1920 11291219552

1. 5.13.1.1 
شده با مواد پالستیکی غیر مذکور در جای شده، اندوده یا منطبقهای نسجی آغشتهسایر پارچه

 دیگر
 متقاضی ایواسطه 32 1922 5942198.4.

 متقاضی ایواسطه 32 1915 .0098019011 استریپلهای رشته %45 با حداقلهای سنتتیك، از نخ رشته تاروپود بافهای سایر پارچه 58150.11 21

 متقاضی مصرفی 32 1913 549.159312 ( فیله منجمدOreochromis sppتیالپیا ) 3180111 21

 8محاسبات محقق ب  اساس منابع ذك شده در جدو   منبع:

 



 

، قطعرات منفصرل ، ماشرین    زریر ف خچرا  خرودرو، ی  ماننرد  یاقلم، 1مطابق جدو  
ی، سروار  لیر اتومبقطعات منفصل  بر ای تولیرد    یی، دستگاه تهوی  مطبوع،شوظ ف
هسرتند كر    جرزء اقلمری    ، دارو، پارهر  و تیلپیرا  تراروپود براف  های پاره  تای ،
ها یا ح ایرت از تولیرد   رغم وضع تع ف  باال جهت كاهش و كنت   واردات آنعلی

 داخلی، در فه ست اقلم ع ده وارداتی ق ار دارند.

 برحسب نوع مصرف 0982قلم عمده وارداتی در سال  511بندی . طبقه2

 ف، ایرن  قلم ع ده وارداتی كشرور ب حسرب نروع مصر     022ب ای ب رسی ت كیب 
 5اند. در جردو   بندی شدهطبق  ایواسط و  مص فی، ایس مای كاالها در س  دستة 

قلم ع ده وارداتی در زمر ه   022از مشخص شده است ك  ه  تعداد و ه  سه ی 
 (17)اند.این كاالها ق ار گ فت 

 برحسب نوع مصرف )میلیون دالر( 7935قلم عمده وارداتی در سال  011ترکیب  .5 جدول

 ایواسطهکاالهای  مصرفیکاالهای  ایسرمایهکاالهای 

 تعداد
 اقالم

 سهم
 یتعداد

(%) 

 ارزش
 دالری

 سهم
 یارزش

(%) 

 تعداد
 اقالم

 سهم
 یتعداد

(%) 

 ارزش
 دالری

 سهم
 یارزش

(%) 

 تعداد
 اقالم

 سهم
 یتعداد

(%) 

 ارزش
 دالری

 سهم
 یارزش

(%) 

81 21 89335 15 35 15 09381 28 125 03 
15930

2 
5. 

 8در جدو   ذك شدهمحاسبات محقق ب  اساس منابع  منبع:
 905قلرم ع رده وارداتری،     022شود از بین مشاهده می 5گون  ك  در جدو  ه ان

ردیف م بوط ب   85ای و قلم كاالهای س مای  12ای، واسط  قلم م بوط ب  كاالهای
 كاالهای مص فی است.

درصرد و   51ای برا  ه چنین از منظ  ارزشی بیشت ین سهم ب  كاالهای واسرط  
درصد م بوط است. بر  طبرق ایرن ارقرام      92با  ایس مای ك ت ین سهم ب  كاالهای 

هرا  ای بوده، برا كراهش واردات آن  سهم باالیی از واردات م بوط ب  كاالهای واسط 
گر دد و الزم اسرت در   مری هرای تولیردی مخترل    تیمین مواد اولی  ب خی از بخرش 

هایی ب ای ح ایت از تولید این قبیل ش ط وجود منابع موجود، سیاستبلندمدت ب 
قلرم كراالیی كر  در     85قلم ع رده وارداتری،    022ق ار گی د. در بین  مدنظ كاالها 
 شوند.كاالی مص فی محسوب می شده، اشاره هان  آب 0جدو  
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 )میلیون دالر/ درصد( 7935قلم عمده وارداتی در سال  011بین  قلم کاالی مصرفی در 95ارزش  .6جدول 

 حقوق ورودی سهم از واردات ارزش دالری شرح تعرفه شماره تعرفه ردیف

1 4513231. 
 2111تا  1511وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 

 هیبریدیوسایل نقلیه  جز آمبوالنس وبه ؛سیسی
4.2،5.8،158 2918 81 

2 11103111 

یا برنج  (Semi milled Rice) شده دیبرنج نیمه سف
حتی  (Wholly milled Rice)کامل سفید شده 

 شدهصیقلی یا براق

0.1،114،258 1954 20 

3 4513232. 

سوز تناوبی وسایل نقلیه، دارای موتور پیستونی درون
 تا حداکثر 2111احتراقی با حجم سیلندر  -ایجرقه

 خودروهایس و غیر از آمبوالن ؛سیسی 2511
 هیبریدی

043،.83،454 1955 55 

 15 1915 804،535،335 تازه یا خشك کرده و موز سبز 4131111 8

 20 1954 382،810،111 از نوع گاو استخوان منجمدقطعات بی 21231.1 5

0 3118.1.1 
که تولید  یفروشهای دارویی برای خردهمکملانواع 

 داخلی مشابه ندارند
311،805،114 190. 5 

5 31183..1 
که تولید داخلی ندارند دارای هورمون یا  ییداروهاانواع 

 غیر مذکور كیوتیبیفاقد آنت 2.35محصوالت 
251،185،145 1902 5 

 5 1955 284،511،558 گوشی تلفن همراه 45151211 4

. 48151111 
از نوع  (split unit)دستگاه تهویه مطبوع دوتکه 

 ایدیواری، برای پنجره، به حالت محفظه
284،15.،115 1955 81 

 5 1982 148،822،582 گرم 511بیش از  یهابسته ی بابندکره بسته 8151121 11

11 45123321 

انواع وسایل نقلیه هیبریدی دارای موتور پیستونی 
احتراقی با حجم سیلندر  -ایسوز تناوبی جرقهدرون
 سیسی 2511تا حداکثر  2111 از شتریب

158915.951. 1981 32 

 21 1938 18495129243 مکمل غذایی 2110.141 12

13 311832.1 

ی کورتیکو استروئیدی هاهورمونی حاوی داروهاانواع 
ها که تولید داخلی های ساختاری آنمشتقات یا مشابه

 ندارند
13491089343 1932 5 

18 .1143.25 

لوازم مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپالستی )شامل شیت 
 -بالن -انواع کاتتر )قلب، عروق، مغز( -شریانی

 مسدودکننده -کویل -گاید وایر-گراف استنت -استنت
(o یسیس eluder)- دریچه -رابط فشار قوی

 منیفولد(-هموستاتیس 

1259.859438 192. 5 

 55 1924 12891539114 خارجی مجزا یخچال فریزرهای مجهز به درهای 48141111 15

10 31183.11 
 2.35دار یا سایر محصوالت شماره داروهای هورمون

 ی دارای تولید داخلی مشابههاكیوتیبیآنتفاقد 
11398559003 1920 32 

15 45132311 

سوز وسایل نقلیه هیبریدی دارای موتور پیستونی درون
احتراقی با حجم سیلندر بیشتر از  -ایتناوبی جرقه

 یسیس 2111تا  1511
1191219552 1920 32 

14 5138111 
( خشك، غالف کنده، حتی بدون Lentilعدس )

 پوست
1149.459804 1925 5 

1. .1281.1 
چای سیاه )تخمیرشده( و جزئی تخمیرشده به نحوی 

 1.128111ی هافیرد جزبهدیگر؛ 
.194509212 1921 21 

21 451322.1 
تا  1111وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر بیشتر از 

و  هاآمبوالنس جزبهسی؛ سی 1511حداکثر 
4091859.21 1921 81 



 611     های تولیدی اقتصاد مقاومتیمدیریت اقالم عمده وارداتی با تمرکز بر سیاست

 حقوق ورودی سهم از واردات ارزش دالری شرح تعرفه شماره تعرفه ردیف

 خودروهای هیبریدی

21 51321.1 
یا  کندهپوست، شدهخشكدار انواع سبزیجات غالف

 لپه جزبهلپه شده 
4195389.50 191. 5 

22 .5131111 

زنی و های رکابها، اتومبیل، روروكهاچرخهسه
های عروسك؛ مشابه؛ کالسکه دارچرخی هایبازاسباب

 هایبازاسباب ریسا
0.9.149.45 1910 20 

23 3318..11 
هایی برای و آرایشی و فرآورده های زیباییفراورده

 پوست مراقبت از
0893409814 1915 20 

28 3.20.1.. 
جز انواع مصنوعات از مواد پالستیکی غیر مذکور به

 کپسول دارویی از نوع ژالتین
039885954. 1915 15 

 32 1913 549.159312 ( فیله منجمدOreochromis sppتیالپیا ) 3180111 25

 5 1913 559111115 های مصنوعیمفصل 1213111. 20

25 311831.1 

یا سایر محصوالت  هاهورمونسایر داروهای دارای 
که تولید مشابه داخلی  كیوتیبیآنتفاقد  2.35شماره 

 ندارند
5192339810 1912 5 

 55 1911 8598119813 یی از نوع خانگیشوظرفهای ماشین 48221111 24

2. 311881.1 

ها، فاقد ی حاوی آلکالوئیدها یا مشتقات آنداروها ریسا
یی هاكیوتیبیآنتیا  2.35یا محصوالت  هاهورمون

 که تولید داخلی ندارند
859421980. 1911 5 

31 5113...1 

 5113ی هافیردای غیر مذکور در دیگر ظروف شیشه
برای محل کار، توالت، تزئینات داخلی غیر مذکور در 

 جای دیگر
8398509105 1911 81 

 5 1911 8294429033 هاکاتترها و کانول هاسوزنسایر  .1143.2. 31

32 .01.11.1 

ها، پوشك و پوشك ی بهداشتی و تامپونهاحولهسایر 
کامل بچه و اشیای مشابه از هر جنس غیر از پوشك 

 ساالنبزرگکامل 
8194389280 1911 20 

33 421211.1 
 دو لبهتیغ  جزبه و خودتراشی سلمانی هاغیتسایر 

 بدون دسته
8193559558 191. 5 

 5 .191 1..3.93019 پیچ و میله و پالك درون اندامی 1211111. 38

 81 .191 3594.09508 از فوالد آشپزخانه، زیسر م اءیاش ریسا 5323.3.1 35

 8در جدو   ذك شدهمنبع: محاسبات محقق ب  اساس منابع 
گوشت، مك ل دارویی، گوشی  خودرو، ب نج، موز،، اقلمی ه انند 0مطابق جدو  

عردس، وسرایل نقلیر      دارو،تلفن ه  اه، دسرتگاه تهویر  مطبروع، مك رل غررایی،      
هرا  درصد مص فی هستند و امكان تولید آن 922هیب یدی، های و ... جزء كاالهای 

 شروند؛ برا ایرن   در داخل وجود دارد و یا در حا  حاض  در داخل كشور تولید مری 
 اند!قلم ع ده واردات كشور ق ار گ فت  022ا  در زم ه ح

 برحسب ارز تخصیصی 0982قلم عمده وارداتی در سال  511بندی . طبقه6

 و سرفارش  یبرت  در بنردی اولویرت  نظرام  واردات، بخرش  در هرا تحر یم  تشدید با
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 (18)ارز در دستور كار دولت ق ار گ فت. تخصیص
ب حسرب   9815وارداتری كشرور در سرا     قلرم ع رده    022در ادام  ت كیرب  

از  2تخصیص ارز ب  دو نوع ت جیحی و متقاضی ب رسی شده است. مطابق جدو  
 022قلرم كراال از    921درصد ارزش دالری )شامل  50نظ  ارزشی، وارداتِ حدود 
درصرد از   19( از ط یرق ارز ت جیحری و حردود    9815قلم ع ده وارداتی در سا  

بناب این از منظ  تعدادی و ارزشی در برین  ؛  فت  استط یق ارز متقاضی صورت گ
اقلم ع ده وارداتی بیشت ین اقرلم م بروط بر  كاالهرایی اسرت كر  از ط یرق ارز        

اند و با توج  بر  محردودیت ارزی در مقطرع كنرونی،     ت جیحی ب  كشور وارد شده
  هرای مرورد نظر   عنروان یكری از حروزه   تواند بر  توج  ب  كاالهای ه  دو گ وه می

گراران ب ای مدی یت تخصیص ارز و انجرام واردات در دسرتور كرار قر ار     سیاست
 گی د.

 میلیون دالر/درصد()برحسب تخصیص ارز  7935قلم عمده وارداتی در سال  011ترکیب  .1جدول 

 .03/21/9810مورخ  091299/02آمار دریافت شده از سازمان توسع  تجارت با ش اره نام  منبع: 
گفتنی است ك  تعلق ارز ت جیحی لزومای ب  معنای ض وری بودن كاال نبوده، م كرن  

های كشور ضر وری نباشرد   است واردات ب خی از این كاالها ب ای ب خی از بخش
شرود كر  در    (19)ب خی تص ی ات غی  كارشناسان  باعرث توزیرع رانرت    واسط ب و 

ن حا  در خصرو  ب خری   های فو  وجود ندارد. با ایمواردی امكان حرف رانت
، گوشری  3228ی ردیرف  سروار  لیر اتومبها مانند قطعات منفصل  جهت تولید از آن

تروان تیمرل   قلم ع رده وارداتری كشرور اسرت، مری      022تلفن ه  اه و ... ك  جزء 
 بیشت ی داشت.

هلای  برحسب قسلمت  0982قلم عمده وارداتی در سال  511بندی . طبقه1

 (HSسیستم هماهنگ شده ) گانه 50

، HS بنردی كرد  قلم ع ده وارداتی كشور ب حسب تقسیم 022ب ای ب رسی ت كیب 

 یبندمیتقسعدم  ارز متقاضی ایارز مبادله

 تعداد
اقالم 
 کاالیی

 سهم
 تعدادی

 ارزش
 دالری

 سهم
 دالری

 تعداد
اقالم 
 کاالیی

 سهم
 تعدادی

 ارزش
 دالری

 سهم
 دالری

 تعداد
اقالم 
 کاالیی

 سهم
 تعدادی

 ارزش
 دالری

 سهم
 دالری

11. 55 189555 50 41 81 11954. 81 11 5 455 3 
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 اند.قس ت مورد ب رسی ق ار گ فت  09این كاالها در 

گانه کتاب قانون  07های برحسب قسمت 7935قلم عمده وارداتی در سال  011بندی طبقه .3جدول 

 مقررات واردات و صادرات

 عنوان قسمت ردیف
 ارزش

 دالر( )میلیون

سهم ارزشی 
 )درصد(

 تعداد
سهم تعدادی 

 )درصد(

1 10 
آالت و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزا و ماشین

 ها و...قطعات آن
09423 20921 01 31 

 5 18 149.3 .89.2 محصوالت نباتی 2 2

3 15 
وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری 

 هاآنمربوط به 
298.. .901 18 5 

 12 28 5951 29110 محصوالت صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن 0 8

 5 11 09.8 19410 اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه 21 5

 11 .1 0935 19058 هاآنفلزات معمولی و مصنوعات  15 0

 3 5 89.8 19245 ها و...محصوالت صنایع غذایی، نوشابه 8 5

4 5 
از این مواد، کائوچو  شدهساختهمواد پالستیکی و اشیای 

 و ...
.25 3950 13 5 

 2 8 29.0 551 های حیوانی یا نباتیو روغن هایچرب 3 .

11 11 
یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا  چوب ریخم

 برای بازیافت
500 29.8 . 5 

 8 5 2954 053 مواد نسجی و مصنوعات از این مواد 11 11

 2 8 2955 004 حیوانات زنده، محصوالت حیوانی 1 12

13 . 
پنبه و اشیای چوب و اشیای چوبی، زغال چوب، چوب

 ایپنبهچوب
518 19.5 8 2 

18 14 
های اپتیك، عکاسی، سینماتوگرافی، آالت و دستگاه

 سنجش و ...
80. 1941 4 8 

 1 2 1983 112 کاالها و مصنوعات گوناگون 21 15

 1 2 1935 0. محصوالت معدنی 5 10

 1 1 1915 83 مصنوعات از سنگ، گچ و سیمان 13 15

 111 211 111 209181 قلم عمده 211مجموع 

 .03/21/9810مورخ  091299/02آمار دریافت شده از سازمان توسع  تجارت با ش اره نام  منبع: 
بیشرت ین سرهم   ایر ان  و ب  اساس آمار گ  ک ج هروری اسرلمی    3مطابق جدو  

 ارزشی اقلم ع ده وارداتی ب  ت تیب ب  ش ح ذیل است:
 09هرای  اقلم ع ده وارداتی ب حسب قسر ت  بیشت ین 3ب  اساس جدو  . 9
، شامل (20)كتاب 90كتاب قانون مق رات واردات و صادرات م بوط ب  قس ت  گان 

با ها و... آالت و وسایل مكانیكی، ادوات ب قی، اجزا و قطعات آنماشینهای بخش
 و( S.K.Dسراخت  )  ر  ین قطعات منفصل درصدی است ك  ع دتای شامل  0/00سهم 
تع ف   درصد 92 و درصد 32ها ب  میزان هستند و تع ف  آن (C.K.D) منفصل  كاملی
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است و این ب  این معنا است ك  مواد اولیر    (21)(C.B.U) كامل ساخت وارداتاقلم 
شروند ترا بتروان    ای با ن خ ك ت ی نسبت ب  كاالهای نهایی وارد كشور میو واسط 
افرزوده افرزایش داد و   ح ایت از تولید، میزان اشرتغا  را برا ایجراد ارزش    علوه ب 

 (0-8  ،  9810ه ورانی، ) دارند درصد 95تا  5ع ومای حقو  گ  كی بین 
 18/93برالغ بر    كتاب است با سره ی   (22)ك  قس ت دوم محصوالت نباتی. 0

قر ار دارد.   9815قلرم كراالی وارداتری در سرا       022واردات  رتبر  دوم درصد در 
 رتبر  دوم  درصردی هسرتند و در   55ترا   5محصوالت نباتی دارای حقو  گ  كی 

شرامل   92فصرل  اند. نكت  قابل توجر  اینكر    گ فت  ق ار كشور ب  واردات فه ست
غلت و جزء كاالهای اساسی و است اتژیك است و در ایرن قسر ت قر ار دارد. از    

 هرایی كانا  ط یق از ع دتای هاتح یم ای گراری مجاری آنك ، ب  توج  سوی دیگ  با
هرا  آن نیتر  مهرم  از یكری  و دارد ارتبراط  ال للبین اقتصاد با ای ان اقتصاد ك  است

بر ای مصرون مانردن از فشرارها و      اسرت،  اسرت اتژیك واردات كاالهای اساسری و  
گفت ، توج  ب  افزایش تروان مقاومرت اقتصراد داخلری بسریار حرائز       تهدیدات پیش
هرا در  زی ا ای گراری ب  تص ی ات سیاسی از ط یرق اع را  تحر یم   ؛ اه یت است
پری  اقتصاد ای ان و جلوگی ی از واكسین  شردن  های حساس و آسیبرابط  با جنب 

كننردگان در وضرع   ها، از اصرو  مرورد توجر  تحر یم    ن اقتصاد در مقابل تح یمای
 ها است.تح یم

اقرلم   از محصروالت كشراورزی  ، سرهم  های اخیر  طی سا  هاب  طبق ب رسی
كر  امكران تولیرد اغلرب      است یحالبسیار باال بوده و این در ع ده وارداتی كشور 

ت در راستای ح ایت از تولید داخل و الزم اس بناب این؛ ها در كشور وجود داردآن
ای ب  این بخش ن رود. از  در ش ایط فعلی توج  ویژه ژهیوك بود منابع ارزی و... ب 
هرای  گ ایی در بخش كشاورزی، ب رسری نظرام  ح ایت هایحیث معیار و شاخص

دهرد كر  بخرش كشراورزی نسربت بر  سرای         سای  كشورها نشان مری در ای تع ف 
 35ای كر  برالغ بر     گون ب ؛ م اتب باالت  استای ب یت تع ف ها، مش و  ح ابخش

ای ها ح ایت تع فر  درصد كشورهای دنیا از بخش كشاورزی نسبت ب  سای  بخش
درصد كشورهای جهان ب  دالیلی ازج ل  عردم قابلیرت    95كنند و تنها بیشت ی می
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ح ایرت  ها بیشت  از بخرش كشراورزی   تولید محصوالت كشاورزی، از سای  بخش
ای از كشراورزی نسربت بر     عنوان ن ون  سطح ح ایت تع فر  ب  (23).نددارای تع ف 

ب اب  در كشوری ماننرد نر وژ متفراوت     980ب اب  در اتحادی  اروپا تا  س صنعت از 
 هشرت برالغ بر     0290ب  اساس آمارهای سازمان جهرانی تجرارت در سرا      !است

درصد و بیشت ،  052كشور از تع ف   90درصد و بیشت ،  522كشور جهان از تع ف  
درصرد و   922كشرور از تع فر     89درصرد و بیشرت ،    022كشور دارای تع ف   91

كشرور   992درصد و بیشت  و در مج وع ق یب بر    55كشور از تع ف   98بیشت  و 
عرلوه مقایسر     اند. بدهك درصد و بیشت  در بخش كشاورزی استفاده  95از تع ف  

طرور مع رو    دهد كر  بر     در بخش كشاورزی و صنعت نشان میبین بیشین  تع ف
 بیشین  تع ف  در بخش كشاورزی بیشت  از بخش صنعت بوده است.

ای بیشت  از بخش كشاورزی نسبت بر  سرای    علت اصلی لزوم ح ایت تع ف 
ها در كشورهای فو  ب  ماهیت خرا  تولیرد در ایرن بخرش و ملحظرات      بخش

بر ای  های تع فر   البت  نباید از این نكت  غافل ماند ك  ن خگ دد. امنیت غرایی ب می
ح ایرت از  »واردات محصوالت كشاورزی، مع والی در كنش و واكنش دو سیاست 

تعیرین  « ارزان یهرا  رت یارائ  كاالهای اساسی و اسرت اتژیك برا ق  »و « تولید داخلی
ر كشرور  د یكشاورزی و صنعتمحصوالت  . این در ش ایطی است ك  تع ف شودمی

ای از بخرش  بسیار ب  هم نزدیك هستند و اولویرت خاصری بر ای ح ایرت تع فر      
علوه آنچ  مشهود است تاكنون در كشور تیكید بر   شود. ب كشاورزی مشاهده ن ی

كاهش میانگین ساده تع ف  بدون توج  ب  پ اكنش و افزایش هدف ندی نظام تع فر   
سرطح ح رایتی و هدف نردی     این امر  باعرث كراهش   در بخش كشاورزی بوده ك  

اسرت؛ بر  عبرارت دیگر  ع روم كاالهرای وارداتری بخرش         شده بخش كشاورزی 
ی از زیراد ه  سال  حجرم  این مسئل  باعث شده ك  ند و دار یكشاورزی تع ف  پایین

بدون اخر امتیازهرای متقابرل از كشرورهای    و كاالهای كشاورزی با تع ف  حداقلی 
نبایرد   یراحتر بر   ال للنیدر فضای تجارت ب ك یدرحال ؛شوندمختلف وارد كشور 

، 9815)ف یرادرس،   سرای  كشرورها قر ار داد    اتبازارهای كشور را در اختیار تولید
  01.) 
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 یخروب ای دیگ  كشورها ب های تع ف در بحث تنوع ابزاری نیز نگاهی ب  نظام
هرای  یافتر  از قابلیرت سرای  ابزار   بیانگ  این واقعیت اسرت كر  كشرورهای توسرع     

ای ك  ب  اساس آمارهرای  گون اند. ب غفلت نك ده ایاز ج ل  تع ف  سه ی  ایتع ف 
 ،درصد كشورهای جهران  12حدود  0221-9115سازمان جهانی تجارت طی دوره 

دارای مزایرایی  ی اتع فر  سره ی    .انرد از تولیدات خرود ح ایرت كر ده   بدین شیوه 
بودن است ك  رانت اقتصرادی   زیآمضیتبع  یپری ی و غبینیه چون شفافیت، پیش

 بردون آسریب   كشراورزی  تولیدكنندگان از م ی  ح ایت ب ای مناسبی ابزار ندارد و
 (.Jorin & engwiler, 2004, pp 521-524است ) كنندگانمص ف رفاه ب  زیاد

اسرت   ایسه ی  صورتب  واردات حق توزیع واقع در ایسه ی  تع ف  اج ای
 «ینروبت  شریوه »، 1(AT« )ع رل  مرورد  تع ف » مختلفِ یهاروش آن ك  ب ای اج ای

(FC)2 ،«تقاضامبتنی ب   مجوز» (LD)3 ،« ح ا» (AU)4 ،« یخیتارتخصیص» (HI)5 ،
، 8(MX) «یبر یت كروش »، 7(PG) «دكننرده یتولهرای  گر وه »، 6(ST) «یدولتتجارت »
وجرود دارد و كشرورهای    10(NS) «نینرامع ی هرا وهیشر »و  9(OT) «هرا روشسای  »

 كنند.ها استفاده میگوناگون با توج  ب  مقتضیات زمانی و مكانی از این روش
ها واردات وسایل نقلی  زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ت اب ی م بوط ب  آن. 1

ب  قلم ع ده وارداتی را  022درصد از ارزش  0/1ق ار دارد ك  حدود  رتب  سومدر 
هرایی كر    هرا و هرالش  ست. از سوی دیگ  با توج  ب  ضعفاختصا  داده ا خود

كنندگان و ها در تیمین نیاز مص فبازار تولید خودروهای داخلی دارند و ضعف آن

                                                                                                                                 

1  . Applied Tariff 

2  . First serve- first Come 

3  . License on Demand 

8  . Auctioning 

5  . Historical Import Allocation 

0  . State Trading 

5  . Producer Groups 

4  . Mixed Allocation Methods 

.  . Other 

11  . Non-specified 
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ای از ، واردات خودرو سود و منافع زیادی بر ای عرده  هاآنمشكلت كیفیت تولید 
 (9810)سازمان توسع  تجارت ای ان،  (24)واردكنندگان خودرو داشت  است.

 كشرور  در شرغل  دو خرودرو،  دسرتگاه  هر   تولید یب  ازا گفت  شده است،. 5
 38 و( سرازی قطع  و خودروسازی)مستقیم  اشتغا  آن درصد 92 شود ك می ایجاد

 (25)اسرت ( دسرتی پرایین هرای  فعالیرت  و باالدستی صنایع) غی مستقیم درصد اشتغا 
 (9812 سید جواد، )دهنادی

 یرهبرر از ط فری در شرر ایط فعلری بررا توجرر  بر  رهن ودهررای مقرام معظررم     
هایی بر ای  العالی( مبنی ب  سو  یافتن ب  س ت اقتصاد مقاومتی، حساسیتمدظل )

از  یكر دیگ  در حا  حاض  ی ب  عبارت (26)واردات خودروهای سواری وجود دارد.
و تیكید ب   یی، خوداتكاییزا، درونیمباحث اقتصاد مقاومت نیت یو اساس نیت مهم
بر    دیبا زیخودروسازان ن ،استیس نیا یاج ا انیدر ج  نیبناب ا ؛داخل است دیتول
 (27)د.نكن یت یتوج  جد یمل یخودرو دیتول

دهی نظام حاكم بر  تعیرین تع فر  )نر خ حقرو  ورودی(      در این راستا سامان
و میرزان مصر ف    دهی ورود خودروهایی با حجرم موترور  خودرو سواری با جهت

قی ت و ایجراد رقابرت در فضرای    جای واردات خودروهای لوكس و گ اناندک ب 
نامر   گراری توسط دولت و مجلس و نیرز برازنگ ی در آیرین   تولید ملی با سیاست

كننرده  (، قانون ح ایت از مصر ف 9830ضوابط فنی واردات خودرو )مصوب سا  
( با هردف  9831آن )مصوب سا   نام  اج ایی( و آیین9830خودرو )مصوب سا  

ای از واردكننرردگان و یبررات در بررازار، ایجرراد رقابررت و حرررف رانررت برر ای عررده
ها از راهكارهای پیشنهادی ب ای جلروگی ی  جلوگی ی از تغیی ات غی منطقی قی ت

 از خ و  ارز از كشور است.
كتاب اسرت. ایرن    0رتب  بعدی واردات از حیث ارزشی م بوط ب  قس ت . 0
در این قس ت ق ار دارد كر    محصوالت داروییاست و  (28)فصل 99ت شامل قس 

شروند.  ه انند محصوالت نباتی جزء محصوالت اساسی و است اتژیك محسوب می
های اصلی ویژه در ش ایط تح یم از دغدغ با توج  ب  آنك  تیمین ذخای  دارویی ب 

برا انجرام    (29)دات داروكشور است، باید در این راستا ب ای عردم وابسرتگی بر  وار   



 7931تابستان  ♦ وپنجمبیستشماره  ♦ هفتمسال  ♦ راهبرد اقتصادی     111

، 9819و ه كاران، ه اغعلی های الزم تدابی  مناسبی صورت پری د )گراریس مای 
  98.) 

قلم ع ده كاالی  022 رتب  پنجمدر  اشیای هن ی، اشیای كلكسیون یا عتیق . 2
میلیرون دالر در سرا     94320درصردی و برا ارزش    11/0وارداتی با سرهم حردود   

قطعرات منفصرل     -0اشریاء كلكسریون و    -9ق ار دارد ك  شرامل دو فصرل    9815
(C.K.D) اسرت كر  البتر  ت رام      آالتنیماشر ی، خودرو و سای  سازراه آالتنیماش

هشرتم و ه ران كاالهرای ذك شرده در      واردات این قس ت م بوط ب  فصل نرود و 
 فصل دوم این بخش است.

قلرم ع رده    022 رتب  ششرم در ها فلزات مع ولی و مصنوعات آنواردات . 3
 90ق ار دارد ك  شرامل   9815درصدی در سا   85/0كاالی وارداتی با سهم حدود 

شروند و از  فلزات این قس ت محصوالت صنایع مادر محسوب مری  (30)فصل است.
در كشرور و ارزان برودن انر ژی و     آهنسنگوجود منابع انبوه  لیب  دلیگ  سوی د

عنوان یك مزیت نسبی و نقطر  قروت در   توان از آن ب ف اوان بودن نی وی كار، می
هرای  های ارتبراطی فر اوان برا دیگر  بخرش     داشتن حلق  لیب  دلكشور یاد ك د ك  

یلیرون دالر از واردات  م 94051اقتصادی و صنعتی اه یت خاصی داشرت  و حردود   
 اختصا  داده است. ب  خود 9815كشور را در سا  

 بر  خرود  را  9815قلرم ع رده وارداتری در سرا       022ها كر   سای  قس ت. 1
قس ت شرامل مروارد زیر      99درصد و  8/01 حدود یسه دارای اختصا  داده، 

درصدی(، مواد پلستیكی و  11/1ها )سهم است: محصوالت صنایع غرایی، نوشاب 
هررا و درصردی(، ه برری  50/8از ایررن مررواد، كرائوهو )سررهم   شرده سرراخت اشریای  
یا سای  مواد الیرافی   هوب  یخ درصدی(،  10/0های حیوانی یا نباتی )سهم روغن

درصردی(، مرواد نسرجی و     11/0ا مقروا بر ای بازیافرت )سرهم     سلولزی، كاغر یر 
درصدی(، حیوانات زنده، محصروالت حیروانی    53/0)سهم  مصنوعات از این مواد

پنبر  و اشریای   درصدی(، هوب و اشیای هوبی، زغا  هروب، هروب   52/0)سهم 
هررای اپتیررك، عكاسرری، درصرردی(، آالت و دسررتگاه 12/9ای )سررهم پنبرر هرروب

درصدی(، كاالها و مصنوعات گوناگون )سرهم   32/9سنجش )سهم سین اتوگ افی، 
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مصرنوعات از سرنگ،   ی( و درصد 82/2درصدی(، محصوالت معدنی )سهم  18/2
قلم ع ده كاالهرای وارداتری در    022درصدی( از ارزش  92/2)سهم  گچ و سی ان

 .9815سا  

ی بنردی بر  اسراس معیارهرا    توان اظهار ك د ك  در خصو  طبق بناب این می
 وارداتری  ع رده  اقلم از بخشی مدی یت رغم امكانن خ تع ف  و نوع مص ف، علی

 كراهش  بر ای  هدف نرد  و مردت كوتراه  محردودیت  اع ا  مانند ابزارهایی ط یق از
اقتصراد   یهرای كلر  سیاسرت « 0»ت  كز بر  بنرد   ملی در راستای  تولید پری یض ب 
تریمین   یتنروع در مبراد   جراد یهرا و ا داخرل نهراده   دیر تول شیب  افزا یمبن ی،مقاومت
، ع لك د دولت در محدود یب  كشورها یبا هدف كاهش وابستگ یواردات یكاالها

بنردی ب حسرب ارز   این زمین  مطلوب نبروده اسرت. ه چنرین در خصرو  طبقر      
سیستم ه اهنگ شده  گان  09های بندی كاالها ب  اساس قس تتخصیصی و گ وه

(HSنیز ع لك د دولت جای تیمل دار ).د 

 نری تمبهای تولیرد  ی نیز ب  هالشنگاهمیندر كنار مدی یت واردات، الزم است 
بر   دادن  تیر اولوو افرزایش  با هردف  های كلی اقتصاد مقاومتی سیاست« 0»ب  بند 

هرای اساسری بیران    داشت. ب  این اساس در ادام  ب خی هرالش  یداخل محصوالت
های جردی وارد  صاد كشور آسیبشود؛ از ج ل  پدیده قاها  ك  ب  تولید و اقتمی
 كند.می

 و قاچاق داخلی تولیدات كاهش. 9

 ب خی رود و وجوددر حا  حاض  قاها  كاال، از مشكلت مهم كشور ب  ش ار می
ب خری   و گاه غیر  كارشناسری از   گست ده ح ایت مانند اقتصادی ویژه هایسیاست

 را قاهرا   كراالی  ورود امكران  كر   جغ افیرایی  گست ده م زهای تولیدات و وجود
 است. افزوده ما كشور در معضل این گست دگی و دامن  ب  كند،می تسهیل

 بعرد  از .كر د  ب رسری  متفراوتی  زوایرای  از تروان می را كاال قاها  منفی ابعاد
كند؛ بردین نحرو   می وارد تولیدات داخلی ب  سنگینی ض بات كاال قاها  اقتصادی،

 كراهش  داخلری  محصوالت ب ای تقاضا پایین، قی ت با قاها  كاالهای ورود ك  با
 را در پی خواهد داشرت  گراریس مای  كاهش نهایت در و سودآوری كاهش یافت ،
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 و منجرر  شررده صررنعتی تولیرردات كرراهش برر  ایررن امرر  تضررعیف تولیررد داخررل(.)
 ناخرالص  تولید رشد در م ی  و مولد اشتغا  ایجاد ب ای گراریس مای  هایف صت
 نر خ  شرده،  اشتغا  كاهش باعث نیز گراریس مای . كاهش ب دمی بین از را داخلی
 و اجت راعی  هرای بحر ان  ن خ بیكراری،  افزایش با داد و خواهد افزایش را بیكاری
 كراال،  قاهرا   افرزایش  برا  واقرع  در. یافرت  خواهرد  افرزایش  نیز آن از ناشی تبعات
افترد  مری  خطر   بر   ملری  امنیرت  نهایرت  و در یابدمی افزایش اجت اعی هایبح ان

 (.30،   9835)سیف، 
 مشركل  نیز با را بازرگانی و تولیدی هایریزیب نام  كاال قاها  از سوی دیگ 

 در اخرتل   و اقتصرادی  یبراتی بری  ه چرون  ای اتری  بر   توجر   برا  و ن روده  مواج 
سرازی  و خنبری  كشرور  اقتصراد  پرری ی آسریب  باعرث  اقتصرادی  هرای ریزیب نام 

 سرودآوری  دلیل ب  كاال، قاها  ؛ ب  عبارت دیگ  روا شودهای تجاری میسیاست
 در گ دد ومی زااشتغا  و تولیدی امور در گراریكاهش سیاست موجب زیاد بسیار
 را خرارجی  مشراب   تولیردات  برا  رقابرت  ب ای كافی توان ك  داخلی تولیدات نتیج 

 در و ورشكسرتگی  دهری،  زیران  بر   نیرز  مواقرع  ب خی در و بینندآسیب می ندارند،
 ه چنین افزایش قاها . شودمی منج  تولیدی واحدهای آن فعالیت تعطیلی نهایت

انونی از مبرادی  از ط یق كاهش واردات قر  -كاال در كاهش درآمد دولت و گ  ک 
 (990و  30،     9835م ی  است. )سیف،  -رس ی 

 های حمایت از تولید داخلیخنثی شدن سیاست .9-0

بسیاری دارد. مقول  پایین بودن كیفیرت محصروالت ای انری در     لیدالپدیده قاها  
ها، قی ت باالی محصوالت داخلی و ناتوانی در رقابرت  مقایس  با مشاب  خارجی آن

های مغرای  برا   جهانی، وجود قوانین و مق رات و تع ف  هایها در مقابل  با قی تآن
ورود و خر و  كاالهرا   از  فادهو امكان قاها  كاال با است تولیدتسهیل های سیاست

 ،كننردگان عردم جوابگرویی بر  نیراز كیفری و ك رری مصر ف       از مبادی غی رسر ی،  
مواد اولی  نام غوب و پایین بودن اسرتانداردهای سراخت در ب خری از     ی یكارگب 

ائرد در امر  واردات،   زاداری  هرای و كاغرربازی وجود تشر یفات   ،كاالهای داخلی
در ب خی صرنایع و عردم    شدهمنسوخارهای قدی ی و گی ی از تكنولوژی و ابزبه ه
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باعرث  و ...  ها )از لحاظ ك یت و كیفیت( برا تكنولروژی خرارجی   امكان رقابت آن
تولیرد و  بر ای   تولیدكننردگان امنی نرا احساس محصوالت،  شدهت امافزایش قی ت 

د عراملی بر ای   تواننر سلب اعت اد م دم ب  تولید داخلی شده است كر  ه گری مری   
ب  داخرل  آن افزایش انگیزه قاها  محصوالت خارجی  تبعب و  تولیدانگیزه كاهش 
در واقع قاها  وارداتی، خود معلو  ش ایط خرا  تولیرد داخلری در كنرار      گ دد.
  ،  9835های زیاد پولی و غی  پولی انجام واردات رس ی است )سیف، هزین 
918 ،992.) 

 د داخ قاچاق و تعرفه و حمایت از تولی رابطه. 9-5

اسراس  حتری در كشرورهایی كر     در هیچ جرای دنیرا   های موجود، ب  طبق ب رسی
ح ایرت از    ایاع را  تع فر  بر   شرود،  میكاالها نهاده  آزادمبادل  مبنای اقتصاد ب  

 .دنگی را نادیده ن ی تولیدصنایع داخلی و 
د توانر پ داخت حقو  ورودی( در ورود كاالهرا مری   عدمبا قاها  ) از ط فی،

در واقع،  (31).صنایع داخلی را از بین بب دتولیدات این هت  ح ایتی )تع ف  م ی ( از 
های م ی  را از بین ب ده و توان رقابتی محصوالت داخلی برا  قاها  كاال تییی  تع ف 

صرورت قاهرا  وارد كشرور    دهد و محصوالتی ك  بر  مشاب  خارجی را كاهش می
عردم پ داخرت حقرو  ورودی، فر ار از     تر  ) توانند با ش ایط راحرت می ،شوندمی

با محصوالت داخلی رقابت ن اینرد و ایرن امر  باعرث      های اداری و ...(كاغربازی
ض ر و زیان تولیدات داخلی و در نهایت كاهش سود ب ای تولیدكننردگان داخلری   

تواند باعث افزایش انگیزه قاهرا   از ط ف دیگ  افزایش ن خ تع ف  نیز می شود.می
 (.10،   9835سیف، شود )

دن قاهرا   كر  محردود  تع ف  بهین ، با  بناب این الزم است علوه ب  تعیین ن خ
كاال و جلوگی ی از ورود و خ و  كاالها از مبادی غی رس ی و هردایت واردات و  

داخلی ح ایت ن ود. در این راسرتا برا   از تولیدات  یصادرات ب  س ت مبادی رس 
ی سامان  جامع تجارت كر  بسرت  قرانونی آن    اندازراه انجام ب خی اقدامات از ج ل 

مجلس شرورای   28/92/9810ارز مصوب  كاال وقانون مبارزه با قاها  « 0»در ماد 
توان از ورود كراالی قاهرا  و ضر ب  بر      تا حدود زیادی می اشاره شده (32)اسلمی
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 كننرده مصر ف تولیدات داخلی )از ط یق رصد زنجی ه واردات تا رسیدن ب  دسرت  
 .نهایی( جلوگی ی ك د

علوه ب  ض ورت توجر  بر  پدیرده قاهرا ، الزم اسرت تردابی  الزم جهرت        
های كشور اتخراذ شرود. در ادامر  بر  ب خری از      ح ایت از تولید و شناخت مزیت

قروانین و   نیتر  مهرم راهكارها جهت افزایش توان ندسازی كاالهای تولید داخل و 
 ن حوزه، اشاره شده است.های اخی  در ایمصوبات سا 

 كاالهای تولید داخ  یریپذها و افزایش رقابتشناخت مزیت. 8

بایست برا  قاها  كاال، میپدیده ح ایت از تولیدات داخلی و مقابل  اساسی با  ب ای
هرای كشرور شر ایطی را    ایجاد بست  مناسب ب ای فعالیت و استفاده بهین  از مزیرت 

خدمات وضرعیت مطلروب خرود را پیردا كنرد. بر ای       ف اهم ك د تا تولید كاالها و 
ش ایط دست سی مناسرب بر     ت دارد ك های نسبی، ض ورگی ی م ی  از مزیتبه ه

ال للی مهیا شود. كاالها و خدمات داخلی در صورتی قدرت رقابت با بازارهای بین
كاالهای خارجی را خواهند داشت ك  حداقل در مقایس  با كاالهای مشاب  خرارجی  

 باالت  تولید شوند. تیفیت  و باكزانار
هرای دیگر    معدن و تجارت )و وزارتخان  وظیف  وزارت صنعت، در این میان

كر    اسرت ن ایر تناسب آن ك  كردام بخرش از تولیردات را زیر  پوشرش دارنرد(       ب 
های صنعتی )كشاورزی و خردماتی و ...( شناسرایی و   های كشور را در زمین مزیت

 ند.كب  م دم مع فی 
توان از این جهت ب  سر  دسرت    تولیدی موجود كشور را می بناب این كاالهای

 تقسیم ك د:
 نسبی داریم. اكنون مزیتها، همكاالهایی ك  در تولید آن -9
كاالهایی ك  در صورت تصحیح ش ایط تولید )از قبیل تصحیح تكنولوژی  -0

 دار شوند.توانند مزیتها( میتولید یا سازمان تولید یا ت كیبی از آن
دار كر دن  ب خوردار نیستند و امكران مزیرت   كاالهای تولیدی ك  از مزیت -8

 ها نیز وجود ندارد.آن
 ب  ت تیب زی  است: كاالها دست  از اینراهكارهای مناسب ب ای ه  
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اكنرون در تولیدشران مزیرت    كاالها و خدماتی ك  همب ای الزم است  :نخست
هرا و بهبرود كیفیرت كراال و خردمات      نسبی داریم، ض ن تلش ب ای كاهش هزین 

كنریم و  ریرزی  هرا نیرز ب نامر    علوه ب  تیمین نیاز داخل، ب ای افزایش صادرات آن
ا در هر بازاریرابی آن   ایكاالها و خدمات، ب گون نیا صادراتی ك دندولت با هدف 

بازار مناسرب بر ای    توانندن یهای ما مع والی بنگاه ؛ زی اندكخار  از كشور ك ك 
حتی نوع كاالها و خدمات مورد نیراز بازارهرا را   گاهی صادرات را شناسایی كنند )

 .شناسند(ن ی
 ندارند، ولری برا تغییر     نسبی تولیداتی ك  مزیت خصو  الزم است در دوم:

های م تبط با تولید كاالهرا و خردمات،   دار شوند، وزارتخان توانند مزیتمی ش ایط
را شناسایی كنند و سپس  هاو نقاط قوت و ضعف آن كاالها گون نیساختار تولید ا

ای جهت ك ك ب  این صنایع ب ای تغیی  ش ایط تولیرد تهیر  ن اینرد. اجر ای     ب نام 
هرا  های متخصص ب ای شناسایی مشكلت و نارسایینیاز ب  تجهیز گ وه این ب نام 

های ه گن از صنایع دارد. شایان ذك  است رها حل ب ای مج وع و سپس ارائ  راه
بازار خود را  كاروساززده ب  حا  خود بدان امید ك  تحت تییی  ك دن صنایع بح ان

شرود  مری ودی بسیاری از صنایع ناب موجب س انجاماصلح ن ایند، عل ی نیست و 
 وجود دارد. هاك  امكان نجات آن

عردم مزیرت بر  معنری      ،شروند ن یدار مزیت وج چیهتولیداتی ك  ب در  سوم:
كاالهررا  گونرر نیررا بررارهده بررودن تولیررد در یررك محرریط رقررابتی اسررت. در زیرران

یرك دوره   درك  این تولیدات  ریزی كنندهای م تبط باید ب  ت تیبی ب نام وزارتخان 
از بر    وتوانند رقابتی باشند جرایگزین  های تولیدی جدید ك  میمشخص با ف آیند

 (921-925،   9835سیف، . )شودا جلوگی ی ههدر رفتن امكانات آن
در اینجا مباحرث زیرادی از ج لر  فقردان معیراری مناسرب بر ای تشرخیص         

هرای  ام  سبب شده اسرت ترا سیاسرت    شود ك  اینهای تولید داخل مط ح میكاال
ح ایت از تولید داخل، هندان هدف ند نباشد. البت  ب  اعتقاد ب خری از كارشناسران   

عنروان ابرزاری بر ای شناسرایی و     تروان بر   را می« ع ق ساخت داخل»تعیین میزان 
د كر   كر  مع فری  هدف نرد   صرورت ها و تولیدكنندگان ای انی بر  ح ایت از ش كت
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 وری در این زمین  ب  عهده دارد.حاك یت نقشی مح
در راستای ح ایت از تولیرد و شناسرایی ع رق    ك   یقوانین نیت ب خی از مهم

 اند از:عبارت تصویب و ابلغ شده است، ساخت داخل
حرداكب  اسرتفاده از تروان تولیردی و     »( قرانون  1. ب  اساس بند الرف مراده )  9

، وزارت صنعت، 95/0/9813 مصوب (33)«خدماتی كشور و ح ایت از كاالی ای انی
هرای  معدن و تجارت موظف است از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سرامان  
هررای موجررود، سررامان  مت  كررزی را جهررت در  و مع فرری فه سررت توان نرردی  

دهری كنرد و   سازی نیازهای وارداتی كشرور سرامان  محصوالت داخلی ب ای داخلی
شردن ایرن قرانون بر  در  فه سرت       االجر ا ظ ف مردت ههرار مراه پرس از الزم    

هررای محصرروالت داخلرری، ظ فیررت و اسررامی تولیدكننرردگان كاالهررا و  توان نرردی
هرای داخلری و   سراخت، فنراوری   -كننردگان خردمات، پی انكراران ط احری    ع ض 
بندی ایشان در سامان  مركور اقدام كند. ه چنین اطلعرات ایرن سرامان  بایرد     رتب 
 (34).ست س ع وم باشدصورت مست   و روزآمد در دب 

در ههل و یك ین جلسر  شرورای عرالی     شدهبیتصو (90). ب  اساس ماده 0
وزارت صرنعت، معردن و   ، 99/23/9813ه اهنگی اقتصادی س ان س  قروه مرورخ   

تجارت موظف است یبت سفارش كاالهرای مصر فی و مصر فی برادوام خرارجی      
كرافی تولیرد شرده باشرد ترا      دارای مشاب  ای انی را ك  با كیفیت مناسب و ب  میزان 

( 00سال  ششم توسع  م نوع ن وده یا ب  اساس مراده ) پایان مدت قانون ب نام  پنج
ای و فنری جهرت   هرای توسرع  كشرور از موانرع تع فر      قانون احكام دائ ی ب نامر  

 مدی یت واردات استفاده كند.
های اخی ، م نوعیرت  طی سا  (35)وزی ان ئتیمطابق با ب خی از مصوبات ه .8

خ ید ب خی از كاالهای خارجی داری تولید مشاب  داخلی م نروع شرده اسرت كر      
در ردیف تع ف  در جهت ح ایرت از تولیرد داخرل     9881م نوعیت یبت سفارش 

 .و ... از ج ل  موارد فو  استسا  جاری 
بناب این با توج  ب  اه یت موضوع ح ایرت از تولیردات داخلری، الزم اسرت     

نفعرران ایررن حرروزه پررس از شناسررایی و احصرراء ربطرران و ذیكلیرر  متولیرران و ذی
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های نوپا و است اتژیك و ضر وری ایرن   های نسبی و مطلق در تولید و بخشمزیت
ی شخصری و... و برا   هاگ ایی و سلیق نگ ی، منطق حوزه، ب  دور از ه گون  بخشی

 اسرت اتژی »های اسرتانی بر  تردوین و اجر ای     توج  ب  آمایش س زمینی و ظ فیت
 بپ دازند. «بلندمدت تجاری

 جهت حمایت از تولید داخ  افتهیتوسعهتجربه برخی كشورهای . 01

تروان از  ها و ح ایت از تولیرد داخرل مری   گراریب ای مدی یت واردات و سیاست
 ها الگو پری فت.ذیل استفاده ك د و از آن افت یتوسع های تج ب  ب خی از كشور

 كره جنوبی. 01-0

 «قانون توسع  صنعتی»تصویب  زمان از ك ه جنوبی صنعتی سیاست اصلی مشخص 
صرنعتی و ماهیرت    سرازی توان ندی هایب نام  در محدود ع   دوره در نظ  گ فتن

 دوره طرو   ك  ابتدا در صورتنیبدانتخابی بوده است.  هایمداخل « گامی ب  گام»
و  تولیردات داخلری   های دولت ك ه تیكید بر  مصر ف  سیاست واردات، جایگزینی

 بر   بعرد  فراز  بوده است و در فوالد و پت وشی ی شی یایی، مواد تولید سازیصنعتی
 دولت ح ایت روی آورد ك  الكت ونیك صنایع و یسازیكشت سازی،س اغ اتومبیل

،   9810اسرت )اح ردیان،    بوده ه  اه سخت قوانین اع ا  با فو  هایاز بخش
تنها ب ای كاالهایی مجراز برود كر  پرس از اسرتفاده در       واردات ای ك گون (؛ ب 00

 ،صرورت  نیر ا غیر   در پرری فت و صادرات انجرام مری   قصدب داخل، ف آیند تولید 
 صراحبان  ،9122 و 9102 هرای دهر   طرو   ه چنرین در . شرد مری  محدود واردات

 ح ایرت  رسراندند از ف وش می ب  را خود كاالهای داخلی بازارهای در ك  ایعیصن
 اهرداف  منوط ب  اینكر   شدند،خارجی ب خوردار می رقبای مقابل در دولت ف اوان

 ت رام  هرا، ایرن دهر    در طرو   در واقرع،  .نیز تریمین كننرد   را دولت صادراتی معیرن
صررادرات و  افررزایش جهررت در ایفزاینررده طرروركرر ه برر  دولررت هررایسیاسررت
 ط یرق  از صرادرات،  گسرت ش  امرا ایرن   شدند؛ هدایت سازی صنایع داخلیتوان ند

قوی دولرت   بسیار تعهد با توأم دولتی، ریزیب نام  با بلك  نگ فت، انجام آزاد بازار
 (.082  ، 9822تام هیوت،) شد انجام آن ب  نسبت
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 ایاالت متحده آمریکا. 01-5

 برا وضرع   متحرده  ایاالت سا ، 982 حدود یعنی ،9112ده  تا اوایل  9390سا   از
 نیتگ ت یح را  از یكری  خرود،  نروزاد  صرنایع  از ح ایرت  بر ای  سنگین هایتع ف 

 گسرت ش  و صرنایع  رسریدن  بلروغ  از بر   پس و است تاریخ بوده طو  در كشورها
 آزاد تجرارت  بر ای  اع را  فشرار   و تجراری  آزادسرازی  از ،هرا آن تولیدات مقیاس
 در ال لرل نیبر  تجرارت  لیر بر  دل  هرا تع ف  ح ایتی نقش ك د. البت  ام وزه ح ایت

 ایراالت در عرود   اما شده است؛ ك  نگ بسیار جهانی تجارت سازمان هارهوب
ت بیرت و آمروزش ب خری     از ج لر   دیگ  از سازوكارهای ایطور فزایندهب  متحده
داخلری   صرنایع  زا ح ایت ب ای تجاری، مراك ات عنوان ن اینده مخصو اف اد ب 

، 9812مقیسر ،  ) كنرد استفاده می شوند،می واقع صدم  مورد آزاد تجارت توسط ك 
 هاتع ف  ب  نسبت ال للبین تجارت محیط رغم اینك دیگ  علی ب  عبارت(؛ 98  
 ایراالت  شرده،  تر   انر  یگسرخت  جهرانی  تجارت هارهوب سازمان در خصو ب 

 سیاسرت  از بخشری  عنروان بر   را دیگر ی  سرازوكارهای  ایفزاینرده  طرور ب  متحده
 ایرن . است ب ده كارهدف ب  هایبخش یا صنایع ب ای مزیت ایجاد ب ای اشتجاری

 یهرا نامر  موافقرت انعقراد   و صرادراتی  ح ایت دولتی، خ یدهای شامل هااستیس
 (.Stensrud, 2016, p5) شودمی... وهندجانب   اتجاری دو ی

 ژاپن .01-9

كر د؛   شر وع  زود خیلری  را واردات جایگزینی ب ای توسع  صنعتی است اتژی ژاپن
 براال  خیلری  ژاپن ( درERP) 1«ح ایت ن خ م ی » میزان 9102ای ك  در ده  گون ب 

ای با نر خ تع فر    و واسط  خام مواد ای خود ازنظام تع ف  آبشارگون  الگوی بود و
 خرا   اتخراذ ن رود كر     و نهایی با ن خ تع ف  براال را  محصوالت مص فی پایین تا
 اواخر   اگ  ه  ترا  (02،   9812مقیس ، ) است توسع در حا   اقتصادهای بیشت 
 و و فروالد  آهرن  ه چرون  ییهابخش شامل ح ایت باالی كاملیسطوح  9122ده  

 مطلوب صادرات محصوالت فو ، سطوح ع لك د از بود اما پس یآهن  یغ فلزات
 (813-812  ،  9821بانكی، ) یافت. كاهش این بخش در ح ایت م ی  ن خ

                                                                                                                                 

1  . Eeffective Rates of Protection (ERP) 
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 تركیه. 01-2

وارداتری   تجهیزات آالت وماشین ب  مالیات و گ  كی عوارد پ داخت از معافیت
 و وارداتری  تجهیرزات  و آالتنیماشر  ب  ارزش افزوده مالیات معافیت جهت تولید،

 یهرا تیر معاف و دولرت  ع رومی  بودجر   از اعتبار تخصیص شده،خ یداری داخلی
 و برانكی  های ع لیرات هزین  پ داخت و معافیت بخشی از عوارد مالیاتی، خا 
 و نسراجی  محصوالت انواع واردات ب ای بندیزمین، سه ی  یبت رس ی هایهزین 

های باال ب ای محصروالت كشراورزی و ... از ج لر  اقردامات     وضع تع ف  پوشاک،
،   9813سرلطانی،  ) دولت ت كی  ب ای ح ایت از تولیدات داخل خود بوده است

93.) 
دهرد كر  طری    نیرز نشران مری    افت یتوسع ها در سای  كشورهای ك ت  ب رسی

 صنایعی بود كر   صاحبان ها ازح ایت دولت باالی سطوح 9122 و 9102 هایده 
ترام  )ك دنرد.  مری  تولیرد  داخلی برا هردف توسرع  صرادرات     بازار در ف وش ب ای

 (080،   9822هیوت،
ت رامی كشرورها اعرم از     تجراری  هرای سیاسرت  كر   گفرت  تروان می بناب این

تقویرت تولیرد برا اسرتفاده از ابزارهرای       كشورهای در حا  توسع  و توسع  یافتر ، 
 مدی یت واردات و توسع  بازارهای صادراتی بوده است.

 بندی و ارائه پیشنهادهاجمع

گویرای كراهش ارزش واردات    9812-9815ی هرا ب رسی روند واردات در سا . 9
بر  ك تر     9812در سا   یمیلیارد دالر 00ب  این صورت ك  واردات حدود  .است
دهنرده امكران   رسیده است و این موضروع نشران   9815میلیارد دالر در سا   11از 

الزم اسررت در راسررتای  البترر  مرردی یت واردات و كرراهش ارزش دالری آن اسررت.
 ت ك  مقام معظرم رهبر ی  گام ب داش ییهاالزامات و زمین  یسوح ایت از تولید ب 

وگ ن  اقدامات ك ده است؛  میدر مسی  صحیح مدی یت واردات ت سالعالی( )مدظل 
های تجاری كشور را تحت تییی  قر ار  تواند سیاستزده در این خصو  میشتاب

داده و با تییی  معكوس ب  ح ایت از تولید موجب ایجاد رخوت و كراهش كیفیرت   
لی و حتی عدم تریمین كاالهرای مرورد نیراز و عردم      و افزایش قی ت تولیدات داخ
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 تعاد  در بازار یا توسع  و بسط قاها  كاال در كشور شود.

 ،كشرور بر   میلیرارد دالری   12در ش ایطی ك  در كنار واردات رس ی حردود  
الزم اسرت در هنگرام    ،شرود میلیارد دالر اعلم مری  02تخ ین حجم قاها  حدود 

پری  ودیت در ام  واردات رس ی ب  زمین  قاها تصویب ه گون  م نوعیت و محد
 نیز توج  ك د.و میزان ع ق ساخت داخل بودن آن 
مسئوالن نظام موضوع ح ایت از تولید ملی از ط یرق مردی یت واردات را   . 0

 لیر بر  دل كننرد؛ ولری   های مهم و دارای اولویت مطر ح مری  عنوان یكی از ب نام ب 
، م نوعیرت واردات  تاكنونكلن در این خصو  نشدن یك نگاه جامع و  ع لیاتی

هرا یرا تعرداد معردودی از     شرود ب خری از بخرش   ی مدی یت آن موجرب مری  جاب 
زنی بیشت ی ب خوردارند، از ایرن موضروع بر  نفرع     تولیدكنندگان ك  از قدرت هان 

كننرد كر  الزم   خود به ه ب ده، متولیان ام  نیز ب  ارائ  فه ستی از كاالها بسرنده مری  
كاالها م نوع یا محدود شرود و  ها افزایش یابد یا ورود آن های تع ف  آناست ن خ

بنردی ح ایرت   هرای نیازمنرد ح ایرت و زمران    بخرش  تنهان با این اقدامات جزئی 
وكرار  هرای موجرود در فضرای كسرب    شود، بلك  گ ه دیگ ی ب  گ همشخص ن ی
ت  شدن بخش تولید در زمین  قی ت و كیفیت و ضر ورت مبرارزه برا    كشور، رقابتی

 پریش  از بریش  بر  عبرارت دیگر  افرزایش    ؛ شرود یقاها  كاال در كشور افزوده مر 
 مدی یت غی  كارشناسی در صورتب كاالها  ایغی تع ف  و ایهای تع ف محدودیت

 موجرب  تنهرا  و شرود  تلقری  مناسربی  سیاسرت  ب  لحاظ ع لری،  تواندن ی واردات
قاهرا  )از ط یرق    گسرت ش  انحصرار،  ایجراد  داخلری،  اقتصاد تعاد  گست ش عدم
افزایش ن خ تع ف  و در نتیج  افرزایش حاشری  سرود     لیب  دلقاها  افزایش انگیزه 

بنراب این الزم اسرت در گرام    ؛ شرد  خواهرد  اقتصرادی  فساد و گست ش قاهاقچیان(
نخسرت كاالهرای دارای مزیرت یرا كاالهرایی را كر  اساسری و اسرت اتژیك اسررت         

ایت مر ی   شناسایی و احصاء و در گام بعد با اع ا  ن خ تع ف  بهین ، علوه ب  ح 
 از تولیدات داخلی، از ب وز و گست ش قاها  جلوگی ی ك د.

رغم اینكر  محصروالت كشراورزی جرزء اقرلم ع رده وارداتری طری         علی. 8
نشران   نیرز  سای  كشرورها در ای های تع ف ب رسی نظامهای اخی  بوده است و سا 
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ای هرا، مشر و  ح ایرت تع فر     دهد بخش كشاورزی نسربت بر  سرای  بخرش    می
ی است ك  نهایتای اع ا  تع فر ،  ض ور، اما توج  ب  این نكت  است یم اتب باالت ب 

ب  س ت كراهش   شدهیزیرب نام  صورتب ابزار اصلح تولید داخلی نیست و باید 
 ها و تقویت تولید داخل ح كت كنیم.تع ف 

 و در حا  توسع  افت یتوسع ب رسی تج ب  كلی  كشورها اعم از كشورهای . 1
 صرنایعی بروده كر     صراحبان  ها ازح ایت دولت باالی گویای آن است ك  سطوح

ك دنرد و ایرن   مری  تولیرد  داخلی با هردف توسرع  صرادرات    بازار در ف وش ب ای
دار بروده اسرت. برا    ح ایت كاملی هدف نرد و در زمرانی محردود از صرنایع مزیرت     

االها و خدماتی كب ای الزم است  نخست الگوپری ی از كشورهای فو  الزم است:
هرا و  اكنون در تولیدشان مزیت نسبی داریم، ض ن تلش ب ای كاهش هزین ك  هم

بهبود كیفیت كاال و خدمات علوه ب  تیمین نیراز داخرل، بر ای افرزایش صرادرات      
كاالهرا و   گونر  نیر صرادراتی كر دن ا  كنیم و دولت با هردف  ریزی ها نیز ب نام آن

 الزم اسرت در  دوم ؛نرد كدر خار  از كشرور ك رك   ا هبازاریابی آن  ایخدمات، ب
دار توانند مزیرت می ش ایط نسبی ندارند، ولی با تغیی  تولیداتی ك  مزیت خصو 

 گونر  نیر های م تبط با تولید كاالهرا و خردمات، سراختار تولیرد ا    شوند، وزارتخان 
ای جهت ك رك  را شناسایی كنند و سپس ب نام  هاو نقاط قوت و ضعف آن كاالها

ب  این صنایع ب ای تغیی  ش ایط تولید تهی  ن ایند. اج ای این ب نام  نیاز ب  تجهیرز  
حرل  هرا و سرپس ارائر  راه   های متخصص ب ای شناسایی مشكلت و نارساییگ وه

های ه گن از صرنایع دارد. شرایان ذكر  اسرت رهرا كر دن صرنایع        ب ای مج وع 
برازار خرود را اصرلح     كرار وسراز زده ب  حا  خود بدان امید ك  تحت تییی   انبح

ك  امكان شود مینابودی بسیاری از صنایع  موجب س انجامن ایند، عل ی نیست و 
عردم   ،شوندن یدار مزیت وج چیهتولیداتی ك  ب در  سوم: وجود دارد. هانجات آن

 گونر  نیر ا براره محیط رقرابتی اسرت. در   ده بودن تولید در یكمزیت ب  معنی زیان
 دركر  ایرن تولیردات     ریزی كننرد های م تبط باید ب  ت تیبی ب نام كاالها وزارتخان 

تواننرد رقرابتی باشرند    هرای تولیردی جدیرد كر  مری     یك دوره مشخص با ف آینرد 
 شود.ا جلوگی ی هاز ب  هدر رفتن امكانات آن وجایگزین 
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كاال ب  كشور وارد شده اسرت كر  تنهرا    ف ردی 5205حدود  9815در سا  . 5
ارزش واردات را تشرركیل  درصررد 02قلررم نخسررت و ع ررده واردات حرردود  022
قلم از ط یق ابزارهایی مانند  022این آمار مدی یت واردات این ب  اساس دهند. می

های تشویقی ب ای تولید در داخل، تغییر  الگروی مصر ف و اع را      اع ا  سیاست
توانرد بر  معنرای    مری از ط یق اع ا  ن خ تع ف  بهینر  و ...  ات محدودیت در وارد

 میلیارد دالر باشد. 28/00ب  ارزش  كشوردرصد واردات  02مدی یت حدود 
در این راستا با توج  ب  ش ایط فعلی كشور و محدودیت ارزی و امكان وضع 

 تروان از ابزارهرای الزم بر ای مردی یت واردات و كراهش     های شدیدت  مری تح یم
های تخصیص ارز تا حدودی مشكلت را م تفرع كر د.   قاها  با استفاده از سامان 

در افزایش تولیدات داشت  باشرد  تواند نقش مستقی ی ه چنین توج  ب  واردات می
و با توج  ب  ش ایط كنونی كشور یكی از راهكارهای اساسی ب ای خ و  از ركود، 

غی  هدف ند و غیر  كارشناسران ،    مدی یت واردات است. با محدودیت و م نوعیت
توان انتظار خ و  از ركود را داشت؛ زی ا م كرن اسرت بسریاری از كاالهرای     ن ی

 باشند ك  الزم  تولید هستند.ای م نوع، جزء كاالهای واسط 
تخصیص ارز ابزار مناسبی بر ای مردی یت بهینر  واردات اسرت و دولرت      . 0

و مكانی، بر ای كراهش قاهرا  و تنظریم      تواند بنا ب  ش ایط و مقتضیات زمانیمی
بازار و ح ایت از تولید داخرل و ایجراد انگیرزه بر ای افرزایش رقابرت و كیفیرت        

ی اساسی كشرور  هاتیاولوی نسبی و كانالیزه ك دن نیازها و هاتیمزمحصوالت و 
برا مشركل محردودیت     سرو كاز این ابزار استفاده ن اید. در ش ایط كنونی ك  از یر 

منابع ارزی و تیمین ارز ب ای واردات كشور و از سوی دیگ  با مشكلت م بوط ب  
هرا دور از  مواج  هستیم و احت ا  تشدید تحر یم  هادولتهای متعدد ب خی تح یم

دهری تجرارت   ذهن نیست، الزم است تدابی  الزم ب ای مردی یت واردات و سرامان  
گیر ان  و تصر یم  گرراران اسرت یسكنرار ایرن ابزارهرا    خارجی اتخاذ شود. البتر  در  

از قبیرل  هرای تشرویقی   از ط یق ابزارهایی مانند اع ا  سیاسرت توانند اقتصادی می
تغییر  الگروی    كشرور  وكاركسبای و تسهیل فضای تسهیل در قوانین مالیاتی، بی  

در راسرتای تقویرت تولیردات     مر ی  گامی مص ف و اع ا  محدودیت در واردات 
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 داخلی و افزایش قدرت رقابتی محصوالت دارای مزیت در كشور ب دارند.

در خصو  تفكیك كاالهای وارداتی ب  اساس معیارهایی ماننرد كاالهرای   . 2
است ك  هیچ معیرار مشخصری    گفتنی ... مورد نیاز، غی ض وری، لوكس، تج لی و

فقدان آمرار دقیرق    و با توج  ب  ردها وجود ندابندی كاالها در این حوزهب ای طبق 
هرایی در كیفیرت   مشراب  داخلری و ه چنرین وجرود تفراوت      یكاالها یتولید ت ام

كاالهای وارداتی در مقایس  با تولید داخلی، امكان ارائر  معیارهرایی بر ای واردات    
رو جهت ب رسی ت ایل یرا عردم    این مشاب  تولید داخلی نیز بسیار مشكل است. از

ج لر ، نر خ تع فر      هرا از توان از ب خی م لف دات میگراران ب  وارت ایل سیاست
نرروع ارز ای و مصرر فی( و ای، سرر مای )حقررو  ورودی(، نرروع مصرر ف )واسررط 

كر    اسرتفاده كر د   تخصیصی )ت جیحی و متقاضی(، میزان ع ق ساخت داخل و ...
بدین ط یق تا حدودی نیازهای ض وری و اساسی و است اتژیك كشور تیمین شرود  

حساس و بح انی وابستگی كشور بر  ایرن محصروالت كراهش یافتر ،       و در مواقع
 0تواند در راستای بنرد  ی از این ناحی  كاهش یابد. این تفكیك می یپرض ب میزان 

هرا و  افزایش تولیرد داخلری نهراده   های كلی اقتصاد مقاومتی باشد ك  ه ان سیاست
ن ب  تولیرد محصروالت و   و اولویت داد در اقلم وارداتی( ژهیوكاالهای اساسی )ب 

برا هردف كراهش     كاالهای وارداتیخدمات راهب دی و ایجاد تنوع در مبادی تیمین 
 است. وابستگی ب  كشورهای محدود و خا 

 قرانون مقر رات  پیوسرت  منردر  در جرداو     ین خ حقرو  ورودی اسر   . 3
 9831درصد در سا   3/12واردات گویای كاهش محسوس این ن خ از  -صادرات

هرای واردات و  است ك  در راسرتای كراهش هزینر     9815 درصد در سا  0/91ب  
وكرار یكری از راهكارهرای كراهش انگیرزه اقردام بر  قاهرا          تسهیل فضای كسب

ب  معنای ك  ن خ حقو  ورودی واقعی  البت  در كنار كاهش فو شود. محسوب می
هرای  در طرو  سرا   است، نسبت مالیات ب  واردات اخرشده ب  كل ارزش واردات 

افزایش یافت  ك  این افرزایش بر    درصد  80/98درصد ب   10/92از  9815تا  9831
یی از ج لر  پنجر ه واحرد    هاسامان ی اندازراهاعتقاد كارشناسان این حوزه ناشی از 

. تفراوت  ش ن خ حقو  ورودی واقعی شده اسرت تجاری و ... بوده ك  باعث افزای

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#28
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#28
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ای و مرواد  سر مای   هرای ب  سهم براالت  كاال نیز و واقعی  ین خ حقو  ورودی اس 
هرای  )دارای ن خ تع فر  پرایین( در میران كراالی وارداتری و وجرود معافیرت        اولی 

 گ دد. با این حا  روند كاهش ن خ تع فر  و ای، كاالیی و... در واردات بازمی طقمن
، 9815طبقر  در سرا     3بر    9831طبقر  در سرا     12ای از كاهش طبقرات تع فر   

و الزم اسرت   دهرد را نشران مری   ای كشور و تسهیل نظام تجارینظام تع ف  اصلح
ای و در راسرتای  هرای آتری برا هردف كراهش طبقرات تع فر        این روند طی سرا  

هرای وارداتری   ای و كاهش فسرادهایی كر  در ارزیرابی كاال   ی نظام تع ف سازشفاف
 پری د، ادام  یابد.صورت می

گویرای سرهم حردود     ؛ب رسی ت كیب واردات كشور ب حسب نوع مص ف. 1
درصردی بر ای    95ای و سهم حردود  ای و س مای درصدی ب ای كاالی واسط  35
این ت كیب واردات بر  نفرع تولیرد قل رداد      نخستی مص فی است. در نگاه هاكاال
وابستگی تولیدات داخلی ب  تیمین مواد اولیر  و كاالهرای   دهنده ولی نشان ؛شودمی

ك  پیشرت  اشراره    گون ه ان ای یا كاالهای اساسی كشاورزی از خار  است.واسط 
شد، سهم كاالهای وارداتی با ن خ تع ف  بسیار براال در برین اقرلم ع رده وارداتری      

قلرم ع رده    022ن ناهیز بوده و بیشت  اقلم وارداتری تع فر  پرایینی دارنرد. در بری     
 55و  12، 80، 00هرای  نر خ براال ) كاالی ذیل دارای ن خ تع ف  بسریار   89وارداتی 

خرودرو، یخچرا  ف یرزر، قطعرات      ماننرد  یاقلمر درصدی( هستند. در ایرن میران   
قطعرات منفصرل  بر ای تولیرد      یی، دستگاه تهوی  مطبروع، شوظ فمنفصل ، ماشین 

 یاقلمر ، دارو، پاره  و تیلپیرا جرزء   روپود بافتاهای پاره  ی، تای ،سوارلیاتومب
هرا یرا   رغم وضع تع ف  باال بر  جهرت كراهش و كنتر   واردات آن    ك  علی هستند

ح ایت از تولید داخلی در فه ست اقلم ع ده وارداتی ق ار دارند و الزم است در 
ای داشرت؛ هر ا كر     تدوین است اتژی توسع  صنعتی بر  ایرن كاالهرا توجر  ویرژه     

 شوند. توانند در زم ه كاالهای دارای مزیت تولید داخل تلقیمی
قلم كاالی ع ده وارداتی ب حسب تع ف  گویای آن اسرت   022بندی طبق . 92

 55و  12، 80، 00هرای ) برا تع فر   میلیرون دالر   54130بر  ارزش  قلم كراال   89 ك 
 را بر   9815قلم ع ده وارداتری در سرا     022درصد از  08درصد( هستند ك  تنها 
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 ی از واردات، ح ایرت از  گررار برا هردف جلروگی    سیاست خود اختصا  داده و
تعیرین   ییتولید داخلی یا كسب درآمد از محل واردات ب ای این كاالها تع ف  براال 

خرودرو، یخچرا  ف یرزر، قطعرات     قلم شامل كاالهرایی ماننرد    89ه است. این ك د
قطعرات منفصرل  جهرت تولیرد      یی، دستگاه تهوی  مطبوع،شوظ فمنفصل ، ماشین 

رغرم  شود كر  علری  ، دارو و تیلپیا میتاروپود بافهای ره پا ی، تای ،سوارلیاتومب
ها یا ح ایت از تولیرد داخلری   وضع تع ف  باال ب  جهت كاهش و كنت   واردات آن

در فه ست اقلم ع ده وارداتی ق ار دارند. این ام  نیاز كشور را ب  كاالهرای فرو    
كشرور را از واردات   بلندمردت و  مردت انیر مریرزی  دهد ك  باید با ب نام نشان می

 نیاز ك د.ها بیب خی از آن
م گویای آن است ك  ب خی از این كاالها ماننرد  لب رسی این اقاز سوی دیگ  

عنرروان كرراالی هرردف تواننررد برر هررای ارزی مرریخررودرو در مواقررع محرردودیت
و  پارهر  گراران ب ای محدودیت واردات و ب خی دیگر  ماننرد السرتیك،    سیاست

گراران قر ار  االهای دارای مزیت تولید در داخل مورد نظ  سیاستماهی در زم ه ك
و در خصو  كاالیی مانند یخچا  نیز تولیدكنندگان داخلی با بهبود كیفیرت   ی ندگ

 نند.ككنندگان نسبت ب  مدی یت واردات اقدام تولید و تیمین سلیق  مص ف
ویرای آن  قلم كاالی ع ده وارداتی ب حسب نوع مصر ف گ  022بندی طبق . 99
 های تلقری شرد  میلیارد دالر كاالی واسط  95قلم كاال ب  ارزش بیش از  905است ك  
 022دالر كاالی كاملی مصر فی در برین   ارد میلی 0قلم كاال ب  ارزش حدود  85و تنها 

ب خی از اقلم كاالیی فو  شامل خودرو، بر نج،   قلم ع ده وارداتی ق ار گ فت  است.
گوشت، مك ل دارویی، گوشی تلفن ه  اه، دستگاه تهوی  مطبوع و ك ه، مك رل   موز،

درصرد   922عدس، وسایل نقلی  هیب یدی، هرای و ... جرزء كاالهرای     دارو،غرایی، 
 اند.ت قلم ع ده وارداتی كشور ق ار گ ف 022حا  در زم ه  مص فی بوده و با این

 هرا آنای از ك  بخش ع رده هستند  اقلمی و مك ل غرایی گوشی تلفن ه  اه
میران   (Joint Ventureهای مشرت ک ) گراریبا اصلح ساختار تولید یا انجام س مای 

در برین   تواند نیاز داخلی را تیمین ن ایرد. ای ان با كشورهای صاحب تكنولوژی می
خرورد كر    وز، گوشت، عدس، های ب  هشم مری م ب نج،اقلم فو  كاالهایی مانند 
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هرا را در ضر ن تردوین    های متناسب ب ای تقویت تولید داخل آنتوان سیاستمی
است اتژی توسع  صنعتی كشرور مرورد توجر  قر ار داد و از خر و  ارز در مقطرع       

 حساس كنونی جلوگی ی ك د.
ویرای  گارز تخصیصری  م كاالی ع ده وارداتی ب حسب لق 022بندی طبق . 90

قلم  921درصد ارزش دالری )شامل  50از نظ  ارزشی واردات حدود آن است ك  
 19( از ط یق ارز ت جیحری و حردود   9815قلم ع ده وارداتی در سا   022كاال از 

بنراب این از منظر  تعردادی و    ؛ درصد از ط یق ارز متقاضری صرورت گ فتر  اسرت    
م بوط ب  كاالهرایی اسرت كر  از    ارزشی در بین اقلم ع ده وارداتی بیشت ین اقلم 

اند و با توج  ب  محدودیت ارزی در مقطرع  ط یق ارز ت جیحی ب  كشور وارد شده
كننرد دو  ای جهرت واردات اسرتفاده مری   فعلی، توج  ب  كاالهایی ك  از ارز مبادلر  

 هندان خواهد بود.
تعلق ارز ت جیحی لزومای ب  معنای ض وری برودن كراال نیسرت و م كرن     . 98

هرای كشرور غی ضر وری    ت واردات ب خی از این كاالها ب ای ب خری از بخرش  اس
عنوان مبا  در برین اقرلم ع رده    باعث ض ب  ب  تولید داخل شود. ب  بساه باشد و 

هرا صرورت گ فتر ، كاالهرایی ماننرد      وارداتی ك  از ط یق ارز ت جیحی واردات آن
ی راحتر ب خورد ك  م میب نج، های سیاه، عدس، س  ه خ  و روروک و ... ب  هش

تروان تیمرل بیشرت ی    هرا نیرز مری   توان در كشور تولید ك د و درباره ب خی از آنمی
ی، گوشی تلفرن ه ر اه و ...   سوارلیاتومبداشت؛ مانند قطعات منفصل  جهت تولید 

 قلم ع ده وارداتی كشور است. 022ك  جزء 
بنردی كراالیی   قلم ع ده كاالی وارداتی ب حسب قسر ت  022بندی طبق . 91

ی آالت و وسرایل مكرانیكی، كاالهرا   قسر ت ماشرین   ههارگویای آن است ك  تنها 
 18/00شری یایی حردود   و محصروالت  كشاورزی، وسایل نقلی  زمینی، هوایی، آبی 

گراران ح ایرت از  د و سیاستنشوقلم ع ده را شامل می 022درصد از كل ارزش 
تواننرد  مری  ههار بخشاین  ت  كز ب با در راستای اقتصاد مقاومتی تولیدات داخلی 

 مردی یت و تقویت تولیدات داخلی ای از كاالی وارداتی در بخش ع ده راواردات 
 .كنند
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  هانوشتپی
افزایش تولیرد داخلری    .6»اند از: مقاومتی در این زمین  عبارت اقتصاد كلی هایسیاست .9

ویژه در اقرلم وارداتری( و اولویرت دادن بر  تولیرد      )ب ها و كاالهای اساسی نهاده
محصوالت و خدمات راهب دی و ایجاد تنوع در مبادی تیمین كاالهای وارداتی برا  

 .هدف كاهش وابستگی ب  كشورهای محدود و خا 
های كلی اصلح الگوی مصر ف و تر ویج   مدی یت مص ف با تیكید ب  اج ای سیاست. 3

پرری ی  كیفیت و رقابرت  یریزی ب ای ارتقااه با ب نام مص ف كاالهای داخلی ه  
 .«در تولید

قلرم كراالی    022ایر ان  آمارهای دریافت شده از گ  ک ج هروری اسرلمی    ب  اساس .0
میلیرون ترن و    1/01در مج روع دارای وزن   9815ع ده وارداتی كشور در سرا   

ت را در میران  درصرد از كرل واردا   09/51میلیارد دالر بوده ك  حردود   00ارزش 
اختصرا  داده   ب  خرود صورت گ فت ،  هاآنك  واردات از  HSردیف كد  5205

مردی یت واردات در   در خصرو  است. ب  طبق این آمرار اگر  دولرت بخواهرد     
تواند در گام نخست برا كنتر   و   ی كند، میگراراستیسراستای اقتصاد مقاومتی 

م ی ی در این راستا انجام دهد.  قلم ع ده وارداتی اقدامات 022ریزی روی ب نام 
واردات بر  كشرور    آمارهای رس ی ، ص فایدر این مقال  شدهآمار ارائ گفتنی است 

، برا توجر  بر     كنریم قاها  را نیز ب  این مج وع  اضاف   الیاست. اگ  واردات كا
، وضرعیت واردات  اسرت كاالهای مص فی  ،واردات قاها  ای ازحجم ع ده ك این

 ت  نیز خواهد شد.نندهككشور نگ ان

در یرك كشرور را كر  از كشرورهای دیگر        شرده مص فدر ادبیات اقتصادی كاالهای  .8
 (9828م یدی و نوروزی، ) نامند.خ یداری شده باشد، واردات می

درصردی   05درآمدهای نفتی با كراهش   شودیمب ای محاسب  این شاخص ابتدا ف د  .1
یك سناریو(. در نتیج  میزان كشرش وارداتری هر  گر وه      عنواناند )ب شدهمواج  

 05/2ی، ض ب در اآستان از مد  رگ سیون  آمدهدستب كاالیی ب اب  عدد ض یب 
دهرد در صرورتی كر  درآمردهای     خواهد بود؛ ب  عبارت دیگ  این متغی  نشان می

 درصد كاهش یابد، واردات گ وه ع ده كراالیی بر  هر  میرزان     05نفتی ب  میزان 
كاهش خواهد یافت. ب  این ت تیب ه  ه  مقدار این متغی  ب ای یك گ وه كاالیی   
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 درصدی درآمدهای نفتی بیشت  است. 05بیشت  باشد، واردات آن در مقابل كاهش 

( Tariffe« )تع فر  ( »9835س ی، صادقی یارندی و طارمال للی )تعاریف بین ب  اساس .5
در م زهای یك كشرور بر     شدهوضعی هاشامل حقو  و عوارد و سای  مالیات

كاالهای وارداتی از كشورهای دیگ  است. ب  این اساس تع ف  مع والی درصدی از 
ارزش كاال، مبلغی معین ب  ازای ه  واحد كاال یا تلفیقی از این دو یا ه كردام كر    

 راتمق  نقانو ایرریج ا نامرر نیرریآ 9 دهما میسرریونكشرود.  بیشرت  باشررد اخررر مرری 
واردات ن خ تع ف  حقو  ورودی )مج روع حقرو  گ  كری و سرود     و  دراتصا

جهت اج ا ب  گ ر ک   سال  ب ای كلی  كاالهای وارداتی، تعیین وه  را بازرگانی( 
های تع ف  در نظام تجاری ساختار كلی ن خ. دكنای ان ابلغ می ج هوری اسلمی

و واردات  صورت ساالن  در جرداو  پیوسرت قرانون مقر رات صرادرات     ای ان ب 
  .شودمنتش  می

 :گی ندق ار می اهداف زی  مدنظ  های حقو  ورودیدر تعیین ن خ .0
ایجراد انگیرزه   ، های تولیرد داخلری  ح ایت از تولید داخلی و استفاده حداكب ی از ظ فیت

، جرای واردات جایگزین ك دن تولید داخلی ب ، كار و اشتغا وب ای صاحبان كسب
، تغیی  در الگوی مص ف جامعر  و مر دم  ، ب ق اری حقو  ورودیكسب درآمد از 

مبرارزه برا قاهرا     ، جلوگی ی از افزایش تورم، پری  جامع ح ایت از اقشار آسیب
مقابل  با ، منابع مالی دولت، تیمین تنظیم بازار داخلی، مبارزه با دامپینگ، كاال و ارز

 و... یسالش ایط تح یم، بح ان، خشك

شده ب  رودی واقعی از حاصل تقسیم میزان حقو  ورودی ریالی دریافتن خ حقو  و .2
 آید.می ب  دستارزش ریالی كاالهای وارداتی 

 12ای از ای مانند كاهش تعداد طبقات تع فر  های نظام تع ف ب رسی ب خی از شاخص .3
درصرد و   55درصرد بر     902هرای تع فر  از   طبق  و یا كاهش حداكب  نر خ  3ب  

دهنرده رونرد   و واقعی تا حدودی نشران سط ن خ حقو  ورودی اس ی كاهش متو
 .استای كشور مببت و رو ب  اصلح نظام تع ف 

ای و مصر فی  ای، واسرط  اقلم وارداتی از نظ  نوع مص ف ب  س  دست  كاالهای سر مای   .1
كر   ی كاالهرای برادوام  ؛ (Capital Goodsای )كاالهرای سر مای   -9 شوند:تقسیم می

افرزوده  شرود و ایجراد ارزش   ای ب ای تولید كاالها یا خدمات ب  كار گ فت  مری مستقی
 -0. آالت خرط تولیرد(  هرا و ماشرین  ج ل  دستگاه های یابتی ازكند. )مانند داراییمی

بر ای   هرا را آن كاالهایی ك  تولیدكننرده  ؛(Intermediate Goodsای )كاالهای واسط 
 دكنر د یرا مصر ف مری   دهر استفاده در تولید سای  كاالها و خدمات تغیی  شركل مری  

صرورت كراالیی جدیرد    در ف آینرد تولیرد بر     این كاالهرا  (.9835)منصور مدرسی، 
كاالهرای مصر فی    -8. هرای كراالیی تولیردی(   )مانند مرواد اولیر  و نهراده    دیآیدرم
(Consuming Goods)طرور مسرتقیم نیازهرای    كر  بر    وامری دكاالهای بادوام یا بی ؛

 افزوده نیست.ها ایجاد ارزشاستفاده آن از كند و هدفمص فی جامع  را ب ط ف می
بنردی  البت  از حیث درصرد اسرتفاده از هر  یرك از كاالهرای وارداتری عرلوه بر  تقسریم           
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ای، واسرط   -ایصورت ت كیبی از كاالهای سر مای  توان كاالها را ب ، میگفت پیش
د كر  بسرت  بر  میرزان     كر  بنردی  ای تقسیمس مای  -مص فی و مص فی -ایاسط و

 ؛گانر  قر ار گی نرد   بنردی شرش  طبق این توانند در استفاده از ه  یك از كاالها می
جرزء كاالهرای    ،عنوان مبا  گوشت ق مز اگ  ب  مصر ف نهرایی خرانوار ب سرد    ب 

فاده گ دد جزء كاالهرای  شود و اگ  در تولید سای  كاالها استمص فی محسوب می
ده و تنها در ك تغیی   یبندمیتقس این، 9815از سا  باید گفت ك  ای است. واسط 

 اند.ای یا مص فی جای گ فت ای یا س مای قالب كاالهای واسط 

 نشانی: بانك اطلعاتی س ی زمانی اقتصادی بانك م كزی ب  .92
http://tsd.cbi.ir/Display/ShowHtmlReport.aspx?DT=0 

های دولت و قوانین مجلس در حوزه مردی یت واردات طری   ب رسی اج الی سیاست .99
های متخره بیشت  معطوف ب  كنتر   واردات  دهد، سیاستی اخی  نشان میهاسا 
ای های باال یا ایجراد محردودیت بر    ی مص فی از ط یق وضع تع ف كاالها یرس 

قاها  ب خری   و ی رس یغاین دست  از كاالهای وارداتی بوده ك  بعضای ب  واردات 
از كاالهای مص فی لوكس منج  شده اسرت. ه چنرین ح ایرت از تولیدكننردگان     

نیازهرای  ای و مواد اولی  از ج لر  تولیدكننردگان قطعرات و پریش    كاالهای واسط 
ی ب ای ب خری از تولیدكننردگان   تولید بسیار ك  نگ بوده و منج  ب  ب وز مشكلت

 ای در كشور شده است.كاالهای واسط 

گر وه  »اند كر  درجر  اه یرت    یم شدهتقس گ وه 92كاالها ب   ،بندیاولویت ب  اساس .90
قر ار   92تج لری در گر وه   و كاالهرای لروكس   ع رده  از ه   بیشت  و « 9كاالیی 

یر ات شرد و دولرت نیرز     مر ور دسرتخوش تغی  بندی ب ند. البت  این اولویتا گ فت
 قدم ش وع ب  اختصا  ارز ب  كاالها از گ وه یرك بر  براال كر د.    ب صورت قدمب 

م نروع   92ه چنین در ب خی از مقاطع، واردات و یبت سرفارش كاالهرای گر وه    
ردیرف از   528هیئت وزی ان، تعرداد   9815مصوب  شه یور  ب  اساسشده بود ك  

پیدا ك د؛ از ایرن    ییتغات صادرات و واردات های جداو  كتاب قانون مق رتع ف 
درصرد افرزایش یافرت و     52تا  5ای بین ردیف تع ف  559تعداد، حقو  ورودی 

ها را نیست و سای  گ وه 92این تغیی ات تنها مختص ب  كاالهای مندر  در گ وه 
 50311 ت/901210 رهش ا نامر  بیتصرو  «0»بند این  علوه ب شود. نیز شامل می

شد ك  در آن مقر ر شرده برود یبرت      فحرهیئت وزی ان  01/90/9811 رخوم ره
ص فای با ارز متقاضی بوده و مشر و  پ داخرت    92سفارش و ورود كاالهای گ وه 

؛ یعنی در حا  حاض  هیچ كاالیی مشر و  پ داخرت   استدو ب اب  سود بازرگانی 
دیگ  در حا  حاض  ملک انجرام رویر     ب  عبارت. ستیندو ب اب  سود بازرگانی 

كر  در آن   اسرت واردات و صادرات كتراب قرانون مقر رات واردات و صرادرات     
گفت  اصرلح شرده اسرت )مصروب  هیئرت وزیر ان بر  شر اره         پیش موارد یت ام

در رابطرر  بررا تغییرر  مج رروع حقررو    98/20/9815مررورخ ه  58881/ت 22028
  گ  كی و سود بازرگانی(.
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. مرواد  8؛ . دارو و مواد اولیر  دارویری  0؛ . كاالهای اساسی9اند از: ها عبارتاین گ وه .98

. مررواد اولیرر  تولیرردات، 1؛ اولیرر  تولیرردات صررنعتی و كشرراورزی و پت وشرری ی 
ای و . اجرزا، مرواد و قطعرات واسرط     5؛ های خوراكی و تولید مرواد كرانی  روغن

. كاالهرای  2؛ SKD . قطعات نی ر  مونتراژ شرده   0؛ و مواد شی یایی CKDمنفصل  
های خودرویی و ها، الكت و موتورها، الستیكنی   ساخت  یا آماده مونتاژ مبل پ پ

. 92؛ . كاالهرای نهرایی برادوام   1؛ آالتای ماشرین . كاالهرای سر مای   3؛ ابرزارآالت 
شرده  ساخت  یا ساخت كاالهای نهایی و مص فی، مواد اولی  صنعتی، كشاورزی نی  

 .غی ض وری

91  . http://www.cbi.ir/showitem/11054.aspx 

 0یرا   1ك   شدهیبندرق ی طبق  92یا  3در این سامان  ت ام كاالها ب  اساس یك كد  .9515
رقرم بعردی در كشرورهای     1یرا   0رقم او  بین كشورهای عضو مشت ک است و 

 09تواند متفاوت باشرد. بر  اسراس ایرن اسرتاندارد، كاالهرا در       مختلف كشور می
نده( ترا  ز)حیوانات  9فصل شامل فصل  13شود ك  فصل تقسیم می 13قس ت و 

آالت( ، خرودرو و سرای  ماشرین   یسراز آالت راه)قطعات منفصل  ماشین 13فصل 
بنردی  های كاالیی ب  اسراس نظرام طبقر    بوده و از جهت قس ت نیز تعداد قس ت

 )حیوانرات زنرده؛   9قس ت جداگان  است از قس ت  09ك  شامل  (HSه اهنگ )
)اشریای هنر ی، اشریای كلكسریون و عتیقر (       09محصوالت حیوانی( تا قسر ت  

 بندی و در خود جای داده است.وارداتی را طبق  یكاالها یت ام

وضع حقو  ورودی و تعیین ن خ بهین  تع ف  یكی از عوامل مهم در ح ایت از تولید  .90
ای مرورد  داخلی است، زی ا بسیاری از كاالهای تولیدی كشور مواد اولی  و واسط 

هرای تع فر    شر ط تعیرین نر خ   كننرد. بر   نیاز خود را از محل واردات تریمین مری  
نامر  اج ایری   آیرین « 9مراده  »یون صورت كاملی بهین  و كارشناسی توسط ك یسر ب 

قانون مق رات صادرات و واردات، ن خ تع ف  ب خی از كاالهرا برا هردف كراهش     
باال تعیین شده و كاالهایی برا نر خ تع فر  پرایین، ع ردتای در زمر ه        هاآنواردات 

در راسرتای ح ایرت از    هرا آنكاالهایی هستند ك  هدفی ب ای محدودیت واردات 
   نشده است.تولید در نظ  گ فت

، مصر فی ، ایسر مای  نوع مص ف در شش دستة  ب حسبكاالها  9815تا قبل از سا   .92
 ایسر مای   -مصر فی و  مصر فی  -ایواسرط  ، ایواسرط   -ایسر مای  ، ایواسط 
ب  س  دست   9815 از سا ی را بندطبق این  ربطیذشدند ك  م اجع بندی میطبق 

 ای محدود ك دند. ای، مص فی و واسطكاالهای س مای 

در نهایرت   وبندی اجر ا  ههار الگو در اولویت 1/2/9819تا  1/0/9819در بازه زمانی  .93
ك  ب  اساس آن كاالها بر    شدای در بخش واردات پیاده گان بندی دهنظام اولویت

م نوعر   »و « ایواسرط   یهای تولیدی و كاالهرا نهاده»، «اساسی و مهم»س  گ وه 
ده و كر  فو  تغیی   یبندمیتقس 9815سا   ازشدند. البت  بندی طبق « ب ای واردات

  تخصیص ارز ب  دو گ وه ارز ت جیحی و ارز متقاضی اختصا  یافت  است.
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 فشرارهای هرا بر  علرت    آن میان ب داشرتن  از ،دیآیدرم اج ا ب  دولتی یهارانت وقتی .91

صنایع نوپایی كر    وجود. شودمی دشوار بسیارها رانت آن كنندگانافتیدر سیاسی
 كننرد، مری  خودداری «بلوغ ب  رسیدن»توسع  از در حا   كشورهای از بسیاری در

 و «شرومپیت  » ،«مراركس » ماننرد  هرایی اقتصراددان . اسرت  خط ی هنین ب  شاهدی
 هارانت آن است م كن كند، ایجاد راها رانت دولت وقتی معتقدند «ریچاردسون»

 متوقرف  راهرا  آن لرزوم  صرورت  در نتواند نیز دولت خود حتی نبوده، گررا دیگ 
 (952  ، 9818 سازد )هانگ هاجون،

هرای بخرار و   ای، دیگرآكتورهای هست  -31این قس ت شامل دو فصل است: فصل  .02
 -35و فصررل  هرراآالت و وسررایل مكررانیكی؛ اجررزا و قطعررات آنآبگرر م، ماشررین

هرای ضربط و   هرا؛ دسرتگاه  های ب قی و اجرزا و قطعرات آن  آالت و دستگاهماشین
 .های ضبط و پخش صوت و تصوی  تلویزیونیپخش صوت، دستگاه

 مصرروب صرنعتی،  گررراریسر مای   و تولیررد موانرع  از ب خرری رفرع  قررانون« 90مراده  » .09
 سراخت  نی ر   منفصرل   قطعات تع ف  داخل، تولید از ح ایت جهت ر  05/3/9833
(S.K.D )منفصل  كاملی قطعات و (C.K.D )و خرانگی  ب قری  لروازم  ه ر اه،  تلفن 

 تییید با تكهاییا  پیش فت  فناوری صنایع و خودرو استبنایب ) ب قی وسایل سای 
 32 بیها ب  ت ت( آنC.B.U)كامل  ساخت واردات تع ف  ب  نسبت( صنایع وزارت

 ایتع ف  جداو  قبلی در دولت ك  اقلمی كلی  .شودمی تعیین درصد 92 درصد و
 است ك ده اعلم و تدوینها آن ب ای خا  قوانین یا( بیشت  و دوسال ) مدتبلند
 وزارت تشرخیص  بر   گرارانس مای  احت الی اقدام و قبلی ریزیب نام  ب  توج  با

 .مستبنا است بند این مفاد از معادن و صنایع

ی؛ فصرل  كارنباتات زنده و محصوالت گل -0فصل است: فصل  1این قس ت شامل  .00
هرای  میروه  -3؛ فصرل  های زی خاكی خوراكیسبزیجات، نباتات، ریش  و غده -2

قهروه، هرای،    -1آن؛ فصرل   پوست م كبات یا پوست خ بزه و ه اننرد  ،خوراكی
 ،مالرت  ،سرازی محصوالت صنعت آرد -99؛ فصل غلف -92؛ فصل مات  و ادوی 

دانر    ،دارهای روغندان  و میوه -90؛ فصل گلوتن گندم ،اینولین ،نشاست  و فكو 
 -98نوالر ؛ فصرل    و كراه  دارویری،  یرا  صنعتی نباتات ،های گوناگونو برر و میوه

مرواد قابرل    -91؛ فصرل  ها و عصاره نبراتی ها و سای  شی هرزین ،هاص غ ،هاانگم
ره دیگ  سای  محصوالت نباتی ك  در جای دیگ  گفت  نشده و مش و  ش ا ،بافت

 .تع ف  نباشد

 تجارت ب  نشانی: جهانی سازمان آمار دریافت شده از وبگاه .08
https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariff_data_e.htm 

یرا  « صرنعت صرنایع  »صرنعت دیگر  بر      02ارتباط با بیش از  لیب  دلصنعت خودرو  .01
ای از مشرررهور اسرررت. در سررراخت خرررودرو، مج وعررر « لوكوموتیررو صرررنایع »

های فلزی، پلستیك، شی یایی، هوب، پاره ، عایق، شیش ، الكت یكری،  تكنولوژی
الكت ونیكی، متالوژی، ط احی، مدی یت، اقتصاد و... دخالت دارند. این صنعت در   
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و از نظر  پیونردهای    0صنعت دیگ  ب  لحاظ پیونردهای پسرین در رتبر      03میان 

و هرا  جنب  ب  توج  با صنعت این حیات ادام  و است. وجود 91پیشین حائز رتب  
 و اشرتغا   ایجراد  براالی  نسربتای  برالقوه  ظ فیرت  قبیرل  از آن گست ده اقتصادی آیار

 كشورها اقتصادی توسع  رد پیش و نقش ایفای نیز موارد در ب خی وافزوده ارزش
 باشد. موردنظ  اهداف ب  حصو  ابزار نیت مهم از كشوری ه  ب ای تواندمی

صرادرات خرودرو و    9121سال  كشور ترا سرا     02انداز توسع  سند هشم ب  اساس .05
میلیارد دالر ب سد كر  بر ای رسریدن بر  ایرن هردف بایرد         02قطعات آن باید ب  

كننده كیفیت محصوالت و قطعات متناسب با نیاز مص فمواردی ه چون: ارتقای 
ی ب  محصوالت، تنروع  بخشتنوعخارجی و متوازن با سطح استانداردهای جهانی، 

ویرژه ترلش   خدمات پس از ف وش و تیمین قطعات و رعایت خواست مشت ی ب 
و ...  هرا آنپری  ن ودن محصوالت و رقابت شدهت امدر جهت واقعی شدن قی ت 

 ق ار گی د. مدنظ 

ت ئر ج هرور و اعضرای هی  رئریس در ج رع  ( یالعال)مدظل بیانات مقام معظم رهب ی  .00
رهبر     یتوصر  95(؛ محرور سریزدهم از   5/0/9818ت )دولت ب  مناسبت هفت  دول

ثير منف ي ن   أرويه و ت  پرهيز از واردات بي ی عبارت بود از:انقلب ب  دولت روحان
دول   بيي د   . فقط از طريق تعرفه حل نخواهد شد موضوع واردات،»؛ بر توليد داخلي

در خصوص واردات کيالهيي غيرضروري و تجملي سختگيري بيشتري انجيم دهد و 
 «.اِعميل قدرت کند

ای هرای ویرژه  موضوع واردات خودروهای سواری از خار  كشور ه واره حساسریت  .02
ات كراالی لروكس   عنوان واردداشت  است. ب خی كارشناسان واردات این كاال را ب 

كننرد و  و غی ض وری تلقی و آن را عاملی مخ ب ب ای تولید داخلی قل رداد مری  
ب خی دیگ  این موضوع را عاملی ب ای ایجاد رقابت در برازار خرودرو و افرزایش    

داننرد.  دهی ب  تقاضای داخلری مری  كیفیت تولید داخل و یك ض ورت ب ای پاسخ
میرزان نر خ حقرو  ورودی     در خصرو  نظ هایی ب  ه ین دلیل ه واره اختلف

هایی در یبت سفارش این كاال وجرود  های مقداری و توقفاین كاال و محدودیت
 داشت  است.

 های:اند از فصلعبارت .03
 بهامحصوالت شی یایی غی آلی؛ ت كیبات آلی یا غی آلی فلزات گ ان -03

 محصوالت شی یایی آلی -01
 محصوالت دارویی -82

 كودها -89

، (Dyes) رنگری  هرا؛ مرواد  هرا و مشرتقات آن  های دبراغی یرا رنگر زی؛ ترانن    عصاره -80
هرا؛  هرا؛ بتانر   هرا و ورنری  ؛ رنرگ (Colouring)كننرده  ها و سای  مواد رنگپیگ ان
 هام كب

ها )رزینوئیدها(؛ محصوالت عط سرازی یرا پراكیزگی    رزینهای اسانسی و شب روغن -88  
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 های آرایشیآماده و ف آورده

كننرده،  هرای روان ها ب ای شستشرو، فر آورده  صابون، مواد آلی تانسیواكتیف، ف آورده -81
های صیقل دادن و جرل دادن، شر ع و   های آماده، ف آوردههای مصنوعی، مومموم

 ب  اساس گچ یسازگی ی و ت كیبات دنداناشیا ه انند خ ی های قالب

 هاها؛ آنزیما فكو  تغیی یافت ؛ هسبمواد آلبومینوئید؛ محصوالت ب  اساس نشاست  ی -85

 زا؛ مواد قابل اشتعا بازی؛ كب یت؛ آلیاژهای آتشآتش یباروت و مواد منفج ه؛ اشیا -80

 محصوالت عكاسی و سین اتوگ افی -82

 محصوالت گوناگون صنایع شی یایی -83

متوسرط   كر  یطرور بر  دنیا است؛ كشور نخست  92از لحاظ مص ف دارو، جزء  ای ان .01
و  بروده  جهانیاز استاندارد  بیش وعدد دارو  832سالیان   ای انیمص ف س ان  ه  

ایرن سرهم    عرلوه بر    را ب  خود اختصا  داده اسرت.  نخستمقام  آسیادر قاره 
 55كشرور حردود    دارویری برازار   ریرالی از ارزش  داخلری  های داروسازیش كت
 15داشرت  اسرت. حردود     ینزولر رونرد   اخی های سهم در سا  اینو بوده درصد 

شود. حفر   تیمین می مستقیمواردات  از مسی كشور  نیازمورد  داروهایدرصد از 
بر  واردات مرواد اولیر  از     زیادیهم تا حد  داخلیهای ش كت درصدی 55سهم 

 خار  كشور وابست  است.

 های:این قس ت شامل فصل .82
 هدن، آهن و فوالد -20

 فوالدمصنوعات از هدن، آهن یا  -28

 مس و مصنوعات از مس -21

 نیكل و مصنوعات از نیكل- 25

 آلومینیم و مصنوعات از آلومینیم -20

 (ب ای احتیاجات آتی سیستم ه اهنگ شده در نظ  گ فت  شده است) -22

 س ب و مصنوعات از س ب -23

 روی و مصنوعات از روی -21

 قلع و مصنوعات از قلع -32

 ها؛ مصنوعات از این موادسای  فلزات مع ولی؛ س مت -39

ا، ابزارآالت، مصنوعات هاقوسازی، قاشق و هنگا ، از فلزات مع ولی؛ اجزا و هابزار -30
 قطعات این مصنوعات از فلزات مع ولی

 مصنوعات گوناگون از فلزات مع ولی -38

البت  توج  ب  این نكت  الزم است ك  نهایتای اع ا  تع ف  ابرزار اصرلح تولیرد داخلری      .89
 ها ح كت كنیم.ب  س ت كاهش تع ف  شدهیزیرب نام  صورتب نیست و باید 

 مرركور  سرامان   ب  م بوط اطلعات یسازكپاره ی وها داده تج یعمنظور ب  - 0 ماده .80
 :ارز و كاال قاها  ب وز یهان یزم كاهشمنظور ب  و( 5) ماده( 8) تبص ه در

  ج هوری گ  ک و ستاد ه كاری با است موظف تجارت و معدن، صنعت وزارت - الف
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 از یبر دار بهر ه  و، اجر ا  تهیر   بر   اقدام ربطیذ یهادستگاه سای  و ای ان اسلمی
 .ن اید تجارت ف آیند ب  نظارت و یسازكپاره ی جامع یافزارن م سامان 

 واجر ا   برا انرد  ، موظرف كشرور  خرارجی  تجرارت  برا  مر تبط  یهرا دستگاه كلی  - تبص ه
 .ن ایند اقدام آن ط یق از اطلعات تباد  و ارائ  ب  سامان  این از یب داربه ه

 اج ائری  یهرا دسرتگاه  ه كراری  برا  اسرت  موظف تجارت و معدن، صنعت وزارت - ث
 م اكرز  و انبارهرا  كلیر   كر دن  دارشناسر   ب  یافزارن م سامان  از استفاده با ربطیذ

 و ورودی كاالهرای  میرزان  و نروع  ،كراال  مالرك  مشخصرات  یبت و كاال نگهداری
 .ن اید اقدام قاها  كاالهای شناسایی هدف با اماكن این از خ وجی

 عضرو  اج ایری  یهادستگاه و ستاد ه كاری با است موظف شه سازی و راه وزارت -  
 تر دد  بر   بخشی انضباط و خورها وها اسكل  تك یل و تجهیز و دهیسامان ب ، آن
 .ن اید اقدام شناورها توقف و

 مدی یت ستاد و نفت وزارت ستاد، ه كاری با است موظف شه سازی و راه وزارت - چ
 سرامان   ب  كاال یاونقل جادهح ل وسایل و شناورها تجهیز ب  سوختونقل ح ل
 .ن اید اقدام شده طی مسافت مبنای ب  سوخت مص ف كنت   و ردیاب فنی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: -الف -1اده م .88
های موجود، سامان  مت  كزی را جهرت  از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامان . 9

 دهی كند.های محصوالت داخلی ساماندر  فه ست توان ندی
 90/99/9812وكرار مصروب   ( قانون بهبود مست   محیط كسب8( و )0با رعایت مواد ) .0

هرای  ا، كانون عالی انج رن هبا اصلحات و الحاقات بعدی و دریافت نظ ات اتا 
س اس ی كارف مایی و كارگ ی، ظر ف   یهاصنفی كارف مایی ای ان و دیگ  تشكل

هرای  شدن این قانون ب  در  فه ست توان ندی االج امدت ههار ماه پس از الزم
كننردگان  محصوالت داخلری، ظ فیرت و اسرامی تولیدكننردگان كاالهرا و ع ضر       

بنردی در سرامان    های داخلی و رتب ، فناوریساخت -خدمات، پی انكاران ط احی
صرورت  ( این بند اقدام كند. اطلعات این سامان  باید بر  9مت  كز موضوع جزء )

 مست   روزآمد و در دست س ع وم باشد.
دهنرده درصرد ع رق    ع ق ساخت داخل محصوالت داخلی و نصرب ب هسرب نشران    .8

سال  تعیین و در سرامان   ساخت داخل ب  روی محصوالت را حداكب  طی دوره دو
 ( این بند در  كند.9موضوع جزء )

 هرا یتوان نرد  سامان توانی ان ) تجارت سامان  و معدن صنعت، وزارت حاض  حا  در .81
 یانرداز راهرا  http://www.tavaniran.irبر  نشرانی:    (ای ان یهایازمندین اعلم و

 است. مقدماتی م احل در هنوز ك  ك ده

فه سرت   08/0/12هرر مرورخ   55852/ت 93221های: وزی ان با ش اره ئتیهمصوبات  .85
 تك یلری  فه سرت  95/1/10 مرورخ  هررر  58230 ت/10381، ردیف كاال 3تك یلی 

 939 تك یلری  فه سرت  91/5/11 مرورخ  هررر  59100 ت/08098كراال،   ردیف 991
  كاال. ردیف 938 فه ست 99/8/18 مورخ هرر 13100 ت/00205كاال،  ردیف

http://www.mimt.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&sisOp=view&ctp_id=29&cnt_id=829264&id=19666&download=1
http://www.mimt.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&sisOp=view&ctp_id=29&cnt_id=829264&id=19666&download=1
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 منابع
 در جنروبی  ك ه دولت نقش. 0 تولید از ح ایت راهب دی (. الگوی9810اح دیان، م یم )

مجلرس، شر اره    هرای پرژوهش جهانی. گزارش م كز  ب ندهای موفق رشد و تولد
 .95518مسلسل 

 (.9818ابرر اهیم ) ،فاط رر . مقصررودی . دهقررانی، ف یررد. می جلیلرری، اصررغ یعلرراژدری، 
شناسری بخرش صرنعت، معردن و پت وشری ی و ارائر  راهكرار در راسرتای         آسیب

مجلرس، شر اره مسلسرل     هرای پرژوهش . م كز های كلی اقتصاد مقاومتیسیاست
98009. 

مرورخ   335222/10 نامر  شر اره  ایر ان مطرابق    آمار دریافتی از گ  ک ج هوری اسلمی
 091299/02شده از سازمان توسع  تجارت با ش اره و آمار دریافت 02/23/9810

 .03/21/9810مورخ 

دولت بر   ت ئج هور و اعضای هیرئیسالعالی( در ج ع بیانات مقام معظم رهب ی )مدظل 
رهب  انقرلب    یتوص 95؛ محور سیزدهم از 5/0/9818ت مورخ مناسبت هفت  دول
 ی.ب  دولت روحان

(. ط ح پژوهشری نقرش   9832) اریدخشایسباغی، سعید. سیدشك ی، ال . غلمیتاری. فتح
ها در واردات و نظرام مناسرب در تعیرین تع فر  كاالهرای وارداتری. م كرز        تع ف 

 مطالعات اقتصادی گ وه بازرگانی. های مجلس. دفت پژوهش

 پنهران  تاریخچر   و آزاد خارجی تجارت افسان  نابكار، نیكوكاران (.9818) هانگ هاجون
 آم . كتاب شهابی. ته ان: مه داد و می مح ود نبوی ت ج   داری.س مای 

ی ای گررار (. ب رسی 9815حیدری، حسن. بابائی بالدرلو، سح ناز. اب اهی ی ت كی، مهیار )
ای در روند انتقا  نوسرانات قی رت   ای و س مای اردات كاالهای مص فی. واسط و

گراری های سیاستفصلنام  پژوهشنفت خام ب  بخش صنعت و معدن در ای ان. 
 .915-081  (،  0) 0. ریزی ان ژیو ب نام 

درصدی در تی اژ تولیرد   95هدف گراری ساالن ، رشد  (.9812)م داد سید جواد، دهنادی
ف هنگری صرنعت خرودرو،     و اقتصرادی  مهندسی، صنعتی، ،  ماهنام  ان خودروای

 .93.  950، ش اره91سا  

  بر   مر وری . 92 مقراومتی  اقتصراد  كلری  هرای سیاست (. درباره9815) مهدی، رزم آهنگ



 7931تابستان  ♦ وپنجمبیستشماره  ♦ هفتمسال  ♦ راهبرد اقتصادی     111

 
توسرع . م كرز    ششرم  ب نامر   در مقراومتی  اقتصراد  یهاست یبا و الزامات نیت مهم

 .91232مجلس، ش اره مسلسل  هایپژوهش

در ت كیرب واردات   یگررار استیلزوم س(. 9818) یعقوبی منظ ی، پ یسا .رضایی، مهدی
هرای  سسر  مطالعرات و پرژوهش    مكاالیی كشور جهت تقویت اقتصاد مقراومتی.  

 .81-05  ،  بازرگانی

فتر   د .و جهران   انیر ب  صنعت خودرو در ا ینگاه (.9810)  انیسازمان توسع  تجارت ا
 «مقراومتی  اقتصراد » كلری  هایاستیس .كیتوسع  صادرات كاال، گ وه ب   و مكان

 .01/99/9810مصوب العالی(، ابلغی مقام معظم رهب ی )مدظل 

 ویرژه  ح ایرت  تج بر  . 91 تولیرد  از ح ایرت  راهبر دی  الگوی (.9813سلطانی، احسان )
مجلرس،   هرای پرژوهش پوشراک. گرزارش م كرز     نساجی و صنایع از ت كی  دولت

 .90593ش اره مسلسل 
م كرز   .ایر ان  در كراال  قاهرا   پدیرده  ب رسری  پژوهشری  (. طر ح 9835مر اد ) سیف، ال  

 های مجلس شورای اسلمی.پژوهش
 رسی ترییی  كراهش درآمرد نفرت بر       (. ب9810. )سبحانی یابت، سید علی .شعبانی، اح د

 -و فصرلنام  عل ری  د .ای، نتایجی ب ای اقتصاد و مقاومتیواردات كاالهای واسط 
 .05(،   93)پیاپی ( 0) 1، پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلمی

 ای ان. در سواری خودروی بازار (. ساختار9810زاده، ع اد )تاش، مح دنبی. كاظمشهیكی
 1 (، 8) 9 اقتصادی، و مالی هایسیاست فصلنام 

اصرطلحات  (. ف هنرگ توصریفی   9835) مسرعود  ی،سر  اهلل. طرارم صادقی یارندی، سیف
هرای  ال لل و سازمان جهانی تجارت. ته ان: م سس  مطالعات پژوهشتجارت بین
 وزارت بازرگانی.بازرگانی 

 كلری  هرای سیاسرت  (. درباره9811) امین ،حصاری. حامد ،هن صاحب. علی ،طاه ی ف د
 اقتصراد  كلری  یهرا اسرت یس تحقرق  یهاشاخص روند ب رسی .2: مقاومتی اقتصاد

 .91110مجلس، ش اره مسلسل  هایپژوهش. م كز (او  وی ایش) مقاومتی

نظام  تیوضع یابیارز (.9819) شكوف ، نیكف . اكب ، عبداللهی اصل ی.ه اغعل ،عبدال جید
 .90001های مجلس، ش اره مسلسل م كز پژوهش .كشور ییدارو

ان بر   الحرا  ایر   (. 9812) سیدمح درضرا ، سریدنورانی لر .  ا فرتح ، تاری. عزیزنژاد، ص د
. ای ایر ان سر مای   -ایسازمان تجارت جهانی و ای  آن ب  واردات كاالهای واسط 

 .99-90(،     8) .های رشد و توسع  اقتصادیمجل  پژوهش

(. 9819) سریدمح د هرادی  ، راجری . سید میربم ، عظی ی. شاهین، جوادی. ص د، عزیزنژاد
 اقتصراد  شر ایط  در ارز تخصریص  دهری سامان ط ح: »درباره كارشناسی اظهارنظ 
هرای مجلرس، شر اره مسلسرل     . م كز پرژوهش «ملی تولید از ح ایت و مقاومتی
90209. 

 (. مردی یت 9810) سرامان  ،پنراهی . امیرد  ،شر یفی . حسرین  ،ه ورانیغلمی باغی، سعید. 
مقرراومتی. م كررز  اقتصرراد راسررتای در داخلرری تولیررد از ح ایررت الزمرر  واردات  
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 .95811های مجلس، ش اره مسلسل پژوهش

هرای  (. ن خ تع ف  بهینر  و ح ایرت از تولیرد. م كرز پرژوهش     9832غلمی باغی، سعید )
 .1559مجلس، ش اره مسلسل 

 اقتصراد  كلری  هرای سیاسرت  (. دربراره 9818احسان ) سید ،خاندوزی .ف وغی زاده، یاسین
اقتصرادی.   مقاومرت  درجر   سنجش ب ای جهانی هایشاخص ارزیابی. 5 مقاومتی

 .91981مجلس، ش اره مسلسل  هایم كز پژوهش
مقراومتی.   اقتصراد  راسرتای  در كشراورزی  تع فر   نظام (. اصلح9815) اهللیولف یادرس، 

 .91302های مجلس، ش اره مسلسل م كز پژوهش

و  گ انیمنررابع، برراز ط،ی)محرر9811در سررا    انیرراقتصرراد ا (.9811گرر وه نویسررندگان )
 ای مجلس.ه، م كز پژوهش(یاقتصاد یحك  ان یب وندادها

 برانكی.  مح ردتقی  (. ت ج ر  1379جهانی ) ش قی بانك آسیای معجزه تحقیقاتی گزارش
 )س وش(. ای ان ج هوری اسلمی صداوسی ای ته ان:

ریزی و توسع . ته ان: انتشرارات  (. ف هنگ توصیفی واژگان ب نام 9835منصور )مدرسی، 
 ریزی كشور.سازمان مدی یت و ب نام 

 (. ف هنگ اقتصادی. ته ان: انتشارات نگاه.9828نوروزی، علی ضا )م یدی، سیاوش. 

فه سرت   08/0/12هررر مرورخ    55852/ت 93221هرای:  وزی ان با ش اره ئتیهمصوبات 
 تك یلری  فه سرت  95/1/10 مورخ هرر 58230 ت/10381، ردیف كاال 3تك یلی 

 939 تك یلری  فه سرت  91/5/11 مرورخ  هرر 59100 ت/08098كاال،  ردیف 991
 كاال. ردیف 938 فه ست 99/8/18 مورخ هرر 13100 ت/00205كاال،  ردیف
در رابطر  برا    98/20/9815مرورخ  ه  58881/ت 22028زی ان بر  شر اره   مصوب  هیئت و

 تغیی  مج وع حقو  گ  كی و سود بازرگانی.

كتراب  های اقتصادی و ه كاران ب  ش ح منردر  در شناسرنام  تك یلری.    معاونت پژوهش
 یحك  انر  یو ب ونردادها  گ انیمنرابع، براز   ط،ی)محر  9811در سا    انیقتصاد اا

 های مجلس.م كز پژوهش . ته ان:(یاقتصاد

 ح ایرت  نحروه  از شرواهدی . 2 تولید از ح ایت راهب دی الگوی (.9812مقیس ، محسن )
هرای مجلرس. شر اره    داخلی. گرزارش م كرز پرژوهش    تولیدات از آم یكا دولت

 .95300مسلسل 
 ییها. درس92 تولید از ح ایت راهب دی الگوی (.9812مقیس ، محسن. اح دیان، م یم )

 .95118های مجلس. ش اره مسلسل ژاپن. گزارش م كز پژوهش  تج ب از
سسر    م .هرا اقتصاد ای ان هگونگی گرر از ابر  هرالش  (. 9810و ه كاران ) ، مسعودنیلی

 .،   دوم، خلص  مدی یتییزیرعالی آموزش و پژوهش مدی یت و ب نام 

قرانون بودجر     53ط ح لغرو بنرد   »اظهارنظ  كارشناسی درباره: (. 9810ه ورانی، حسین )
 .00298923ش اره مسلسل  .های مجلسم كز پژوهش .«كل كشور 9810سا  

تهر ان:   قرادری.  طراه ه  توسع . ت ج ر   و شدن (. صنعتی9822ه كاران، ) و تام هیویت،
  طباطبائی. علم  دانشگاه

http://www.mimt.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&sisOp=view&ctp_id=29&cnt_id=829264&id=19666&download=1
http://www.mimt.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&sisOp=view&ctp_id=29&cnt_id=829264&id=19666&download=1
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 مقراومتی؛  اقتصراد  الزامرات  و مبرانی  (. تحلیرل 9815) ؛محسرن  ،ص د ؛حجت ،ورمزیاری

روسررتایی. م كررز  و كشرراورزی توسررع  گررراریسیاسررت برر ای دسررتاوردهایی
 .9  ، 95951های مجلس، ش اره مسلسل پژوهش

 تجارت: جهانی سازمان وبگاه
https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariff_data_e.htm. 

 ای ان:ج هوری اسلمی  گ  ک یرس پایگاه اینت نتی 
http://www.irica.gov.ir/Portal/Home 

 :نشانی ب  م كزی بانك زمانی س ی اطلعاتی بانك
https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx 

 ای ان(: یهایازمندین اعلم و هایتوان ند سامان )  انیتوان مان سا
http://www.tavaniran.ir 
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