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اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ

ﻋﺒﺪا ...ﻣﻘﺪﻣﯽ  -ﺻﺪای ﺧﺎنﻋﻤﻮ را ﮐﻪ از راﻫﺮو
ﺷﻨﯿﺪم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدم را آﻣﺎده واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎﺗﺶ ﮐﺮدم .دو ﺗﺎ ﺑﺎﻟﺶ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﭘﻬﻠﻮ و دو ﺗﺎ ﻫﻢ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺧﻮدم را
ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪم .ﺧﯿﺎﻟﻢ راﺣﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﻞﻫﺎی اﺻﺎﺑﺖ ﻟﮕﺪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ
ﺧﺎنﻋﻤﻮ وارد ﺷﺪ اوﻟﺶ ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮدش
را ﺑﻪ آن راه زد و ﮔﻔﺖ :ﭼﻄﻮری ﭘﺴﺮ؟ اون ﭼﯿﻪ
ﺑﺎﻻی ﺳﺮت روی اوﭘﻦ؟ ﺟﻨﺴﺶ ﺧﺎرﺟﯿﻪ؟ ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪم ﺗﺎ روی اوﭘﻦ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﻮزﺷﯽ در ﭘﻬﻠﻮﯾﻢ
ﺣﺲ ﮐﺮدم .ﺧﺎنﻋﻤﻮ زﻫﺮ ﺧﻮدش را رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و
ﻟﮕﺪش را زده ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ :ﻫﺎ! ﺑﺮای ﻣﻦ زرﻧﮓﺑﺎزی
درﻣﯿﺎری ﺟﻮﺟﻪ؟! ...ﺣﺎﻻ ﺧﻮدت رو ﻟﻮس ﻧﮑﻦ
و ﭘﺎﺷﻮ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎر دارﯾــﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﮐﺎر؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮام ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺰﻧﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :آﻓﺮﯾﻦ! ﭼﻪ ﺧﻮب.
وﻟﯽ ﺧﺎنﻋﻤﻮ! ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﯽ؟ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻧﺪاری؟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﺠﻨﺒﻢ ﻟﮕﺪ دوم را ﻫﻢ ﺧﻮردم.
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺪارم؟ ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻣﯽﺧﻮای ﺗﺎ ﺑﺮات ﺳﻪﺳﻮﺗﻪ ردﯾﻔﺶ ﮐﻨﻢ! ﮔﻔﺘﻢ:
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ
ﭘﺲ ﭼﯽ! ﮔﻔﺘﻢ :آﺧﻪ ﺧﺎنﻋﻤﻮ ﺟﺎن! اﻻن ﻣﺎ در
ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎردرﺳﺖ
و ﺧﻮب دارﯾﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻠﯽ ﺟﻨﺲ ﻗﺎﭼﺎق و ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﯿﺎد .ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﺗﺨﺼﺺ ﻣﯽﺧﻮای ﭼﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮن رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ:
ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻦ ﺟــﻮان و ﺟﺎﻫﻞ .اﮔﻪ ﮔﻔﺘﯽ
ﺟﺎﻫﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺎدان ﮔﻔﺖ :آﻓﺮﯾﻦ!
اﯾﻦ رو ﺧﻮب دوﻧﺴﺘﯽ .اﮔﺮ در ﻋﻘﻞ و ﻫﻮش ﺑﻪ ﻣﻦ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدی ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪی ﮐﻪ اﻻن ﭼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﭘﻮلدار ﺑﺸﯽ! ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﺗﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺎرﺗﻦ؟! ﻻﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ رو
ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﻮن ﺑﺮﺳﻦ.
درﺳﺘﻪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪﺟﺎن! از اون ﮐﺎرﺗﻮنﻫﺎ ﻧﻪ.
ﮐﺎرﺗﻦ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی اﺟﻨﺎس وﻃﻨﯽ .ﮔﻔﺘﻢ:
ً
ﺧﺎنﻋﻤﻮ! ﺗﻮ دﯾﮕﻪ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟ واﻗﻌﺎ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ
ﺟﻠﻮتﻧﻘﯽﻣﻌﻤﻮﻟﯽﻫﻢﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﻔﺖ:ﺣﺎﻻﮐﺠﺎشرودﯾﺪی!ﮐﺎرﺗﻦﻫﻤﻪاﺟﻨﺎس
اﯾﺮاﻧﯽ رو ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدم ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻧﺪه ﯾﻪ دوﻧﻪاش
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ! ﻣﯽدوﻧﯽ ﮐﻪ
ﮔﺮﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﮐﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮی داره .ﺧﺪا ﺑﻪ
ﮐﻨﺎر ﺟﻮیﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه ،ﮐﻠﯽ ﮔﺮﺑﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂﺑﻪ ﯾﮏ داﻧﻪ ﮐﺎرﺗﻦﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
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ﺗﻤﺎم راهﻫــﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮدن و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ از
راه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ ﻣﯽﮔﺬرد .ﻧﯿﻢ
ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﯾﺎ
ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﻠﯽ و ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۰۰درﺻﺪ ﮐﺎﻣﻞ
ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪهاﺳﺖ،ﮔﻮاﻫﯽﺑﺮاﯾﻦادﻋﺎﺳﺖ.
اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی
اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻮزه ﺷﻌﺎری ﺑﻪ ﺣﻮزه
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ،
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ.اﮔﺮاﻋﺘﺒﺎریﻣﺜﻞروﻧﻖﺗﻮﻟﯿﺪدراﺧﺘﯿﺎرواﺣﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد .ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد
را درﮔﯿﺮ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺪاﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ
ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.و اﻣﺎ در ﺣﻮزه
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽوﻣﺮدﻣﯽﮐﺮدناﺳﺖ.ﺗﻮﻟﯿﺪدرﮐﺸﻮرﻣﺎ
در ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺳﻪ رده ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮔﺮوه اول ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﻣﺮﻏﻮب
ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.ﮔﺮوه دوم ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮوه ﺳﻮم
ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻻﯾﻪ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ
ﻣﺮﻏﻮﺑﯽ را وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ
در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎﻻی
ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ
روی ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎی ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﻣﺮﻏﻮب ﺳﻮق دﻫﻨﺪ.ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد
رﯾﺸﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه و ﻣﺪون
دارد .ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را دوﺑﺎره ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮدرو اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎﺗﺶ
از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺮ ﻫﻢ
ﻣﯽﺷﻮد.
*ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮهﺧﺎﻧﻪﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ

ﺳﺎل
۹۵

ﺑﯿﺶ از  ۴۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﻧﻈﺎرتﻫﻤﺮاهﺑﺎﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮی

ﺗﻼش و ﺗﻌﺼﺐ در ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ
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آﻟ

ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻨﺪﺍﻥﺩﻝ*

ﻤﺎن ٪ ۵٫۸۱

ﭼﻄﻮرازﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﯿﺶ از  ۴۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ از ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ

نﺑﺨﺮﯾﺪ
ﺧﺖاﯾﺮا
ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﺪ؟
ﺴﺎﻝ ﻓﻜﺮ
ﺍﻣ
ﺎ

اﻗﻼم ﻋﻤﺪه ﺻﺎدر ﺷﺪه
از ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۹۵
ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی
ﺳﺎﯾﺮروﻏﻦﻫﺎیﺳﺒﮏوﻓﺮآوردهﻫﺎ
ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺪه

ﺳ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎ

ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺎزﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺪه

ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮدن ﺟﻨﺲ ﻗﺎﭼﺎق
اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﺟﻮد ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺷﺒﻨﻢ
روی ﮐﺎﻻ
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ  ۱۱۰در ﺻﻮرت
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق در ﻣﻐﺎزه

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎد
ﺧــﻮد ،ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ را روﻧﻖ
دﻫﺪ و ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽاش را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻤﻦ ﻧﮕﻪ دارد.

ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی

ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎیﺳﻔﺖوﺳﺨﺘﯽوﺿﻊﮐﺮدهاﺳﺖﮐﻪﻫﺪف
آن ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرش ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺤﺪود ﺷﺪ ﺑﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ
آنﻫﺎ در ﭼﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﺒﻖ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
ﺟﻠﻮ ﺑﺮود .ﮐﻢﮐﻢ و ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭼﯿﻦ از ﺣﺎﻟﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺴﻬﯿﻼت رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪ .ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واردات ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻨﺪی داﺧﻠﯽ،

ذرت داﻣﯽ

ﻘﻖ ﺷﻌﺎﺭ

ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺤ

ﻟﻮﺑﯿﺎی ﺳﻮﯾﺎ

ﻌﯿﺸﺖ و
ﻣ
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺠﺎم آنﻫﺎ،
ﻪ
 ۹۷ﻧﺸﺎن داد ﮐ ﻮﻻن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧ ﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ از
ﺮای ﺳﺎل
م و ﻣﺴﺌ
ن ﻏﺎﻓﻞ ﻫ
ﻣﺮد
ﯽﺑ
ﺷﺎﯾﺪ از آ
ﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻤﺎﯾ
ی
ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻌﺎر ﺣ ﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﺮ ﺷﻮد .ﻣ
ﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷ
ﺸﻮر ﺑﻬﺘ
زانﻧﯿﺎ-
ﻗﺘﺼﺎد ﮐ
ﻫ
و
اﯾﻤﺎن ﻓﺮ ﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﺟﺪی ﺿﻌﯿﺖ ا
ﺪا ﮐﻨﺪ و و
ﺘﺼﺎد ﺑﺎﯾ
اﻗ
ﻬﺒﻮد ﭘﯿ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺑ ﯿﺴﺘﯿﻢ.
آن آ ﮔﺎه ﻧ
ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﭘﺮوﭘﺎن ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺪه

ﻧﻘﺶ ﻣﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق

ﻝ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ

اﻗﻼم ﻋﻤﺪه وارد ﺷﺪه
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر درﺳﺎل ۹۵

ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻼی ﺟﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ
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ﺳﺎل
۹۵

ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ﮐﻪ
در ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۵ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽﺷﻮد

ﮐﺪام اﺟﻨﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺠﻢ ﻗﺎﭼﺎق را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ
ﭘﻮﺷﺎک
ﻃﻼ
ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری
ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﺳﻮاری
ﺑﺮﻧﺞ

ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮای ﮐﺸﻮر
ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ
ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ دوﻟﺖ از ﮔﻤﺮک
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻻ
ﮐﺴﺎد ﺷﺪن ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ
ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺖ
ﺗﺮوﯾﺞ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎرت ﺳﺎﻟﻢ

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ از ﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻧﺎدا

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ای وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی،
ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺑﻪ وﯾﮋه
از ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻟﺒﺎسﺷﻮﯾﯽ داﺧﻠﯽ

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺎﻣﻼ آزاد اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠﯽ دارد .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وزارت ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ
واردات ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎسﺷﻮﯾﯽ
را ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داد ﺗﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻋﻤﺪه ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی وارداﺗﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ
واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ
رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻏﻠﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی

ﻟﺒﺎسﺷﻮﯾﯽ وارداﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮهای
الﺟﯽ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ
دو ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ وارد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﺨﺶ

ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در داﺧﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻧﺎدا از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ
دوﻟــﺖ ﮐﺎﻧﺎداﺳﺖ ﭼــﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮداﻧﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺣﺪود ۱۱
درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا از ﻓﻨﺎوریﻫﺎ
و ﻣــﻬــﺎرتﻫــﺎی ﺑــﺎﻻ ﺑــﻪ دﺳــﺖ ﻣــﯽآﯾــﺪ ﮐــﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۸ﺗﺎ  ۲۰۰۹ﺑﺎ وﺟﻮد رﮐﻮد
ﺟﻬﺎﻧﯽ و از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺴﯿﺎر در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
 ۵۲ﻫﺰار ﺷﻐﻞ از ﮔﺰﻧﺪ ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺎﻧﺎدا در
دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد :ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ ،ﮔﺸﺎﯾﺶ درﻫﺎی
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ،
اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ.

