ﻣﻨﻊ واردات ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ دارای ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺧﻠﯽ
ﭼﻪ ﻋﻮاﻗﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺳﺨﺖ اﻓﺰار دارد؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ از آن دﺳﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖ در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ روی آن دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﭼﻨﺪ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﮑﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ اﺻﻮل
اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﺎﭼﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﺷﺘﺒﺎه از ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺎم ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺠﯽ و
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ وارد اﯾﺮان ﺷﻮﻧﺪ .او در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ و در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ

ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از اﯾﻦ رو در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ و دﺳﺘﻮرات اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﺎ از
واردات ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ دارد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﭘﺲ از آن »ﺟﻤﺎل اروﻧﻘﯽ« ﻣﻌﺎون
ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه ،واردات ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻠﯽ دارد ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و

ﺷﺨﺺ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﺎﻻ را از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات در روزﻫﺎی
آﻏﺎزﯾﻦ ﮐﺎری ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی وزارت ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ

اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و »اﺻﻞ در ﻋﺪم واردات ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ« در
ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺪیﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ
در ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻮاب ﺧﻮد را ﭘﺲ داده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ در ﺟﺮﮔﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺣﻮزه ﻓﺎوا ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﯿﻢ اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﻮد .آﻧﻬﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ »اﻇﻬﺎرات ﮔﻤﺮک ﺑﻮی ﺧﻮن دارد«.

ﺑﻮی ﺧﻮن ﻣﯽآﯾﺪ

»اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد«
»ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﺟﯽ« رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﻨﺎوران راﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ

اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد .او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات رﻫﺒﺮی در
ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻄﺤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺗﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮد ﯾﮏ ﻋﺪه اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺿﺮر ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن را در راﺳﺘﺎی

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻻ و ﮔﺮاﻧﯽ ﺟﻨﺲ ﺑﺮﺑﺨﻮرد و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮارد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد«.
او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺪم ورود ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ

ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ،واردات ﺟﻨﺲ ﺧﺎرﺟﯽ آن ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺬﮐﻮر اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار را ﮐﻼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﺟﻨﺲ ﺧﻮدش ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﮐﻤﯿﺎب

ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺲ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰافﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺪ .ﺟﻨﺲ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت و ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽرﺳﺪ .ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؟«

ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﻓﺮﺟﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻇﻬﺎرات ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ادﻋﺎ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ
ﭘﺮﺳﺶ ﺑﯽﺟﻮاب اﺳﺖ» :ﺑﺎرﻫﺎ در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن داﺷﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎس وزارت
ﺻﻤﺖ وارد ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﭻﮔﻮﺷﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎی
ﻣﺬﮐﻮر را درﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد«.

»ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن  CPUﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ دارد…!«
رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﻨﺎوران راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن  CPUﻫﻢ

ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ دارد و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ! ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
اﯾﺮان  CPUﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺟﺎﯾﺰه ﻣﯽدﻫﻢ ،ﭼﺮا ﺧﻮدﻣﺎن را ﮔﻮل ﻣﯽزﻧﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽﮔﻮﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ؟ آن ﻫﻢ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آﻟﻤﺎن ﻫﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
آن ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ دارد ،ﻓﺮش اﯾﺮاﻧﯽ زﯾﺮ ﭘﺎی اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﻓﺮش ﺑﺎﻓﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و آﻧﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد CPU ،ﻫﻢ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری آن را ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ«.

ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﺣﻢ ﮐﻨﯿﺪ

ﻓﺮﺟﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﯿﺲ و ﭘﺎور در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای آورده ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه اﺳﺖ در ﮔﻤﺮک ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺎه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ
دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﮔﺮﯾﻦ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺟﻨﺲ
ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﺪ،
ﻋﺮﺿﻪاش ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﮐﯿﺲﻫﺎی  ۶۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﻨﯽاش ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﯿﻤﺖ رﺳﯿﺪه،
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﻮدش در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻓﺮﺟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد او و در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی واردات ﭘﺎور و ﮐﯿﺲ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ» :آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺲ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺬف رﻗﯿﺐ ﺟﻬﺎﻧﯽ را
درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ«.
ﻓﺮﺟﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ روزی ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ آﻧﻮﻗﺖ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﺰاران ﻣﺪل ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ در ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ
راﺣﺘﯽ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﮐﺮد؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزار را ﻫﻢ ﺳﻨﺠﯿﺪ«.

او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﮔﻤﺮک و اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻮی ﺧﻮن ﻣﯽآﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد درد ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد و ﻧﻪ درﻣﺎن .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ارﺳﺎل ﮐﺮدهاﯾﻢ و دﯾﮕﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد«.

ﻗﺎﭼﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ »ﻣﺴﻌﻮد ﺷﮑﺮاﻧﯽ« ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق را در ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ:

»ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻨﺲ ﻗﺎﭼﺎق ارزانﺗﺮ از ﺟﻨﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه داﺧﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ۱۵۰
دﻻری ﮐﺎرﮔﺮ و ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭼﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ ﭼﻮن
ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺟﻨﺴﺸﺎن در ﺑﺎزار ﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺟﻨﺲ ﭼﯿﻨﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽآﯾﺪ
و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻢ دارد«.

ﮔﺎﻫﯽ ﺟﻨﺲ ﻗﺎﭼﺎق ارزانﺗﺮ از ﺟﻨﺲ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ،آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق  ۱۵۰دﻻری ﮐﺎرﮔﺮ و ارز ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺷﮑﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺎه ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﻦ ادﻋﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ را ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﮐﺎﻻی رﻗﺒﺎﯾﺶ ،ﺑﺎزار را اﻧﺤﺼﺎرا دﺳﺖ
ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﯿﺮد:

»در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﺎه دﻻل ﺑﺎزی ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ راه را ﺑﺮای دﻻﻻن ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارد ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺻﻨﻌﺖ رخ ﺑﺪﻫﺪ .در ﺧﻮدرو و ﯾﺎ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
رخ داد و ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﮐﻪ ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﮔﺮ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮه اﯾﻦ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻋﻢ از  ITو ﻏﯿﺮ  ITﺑﺮﺳﺪ ،اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ«.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺼﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻗﺪاﻣﯽ
اﻧﺠﺎم داده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ »ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻤﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﺮ ﻧﮕﺮش
اﺳﺖ«.
ﺷﮑﺮاﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ زﯾﺎدی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادهاﻧﺪ وﻟﯽ راه از
ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ .او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﺗﺒﻠﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﻫﯿﭻ راﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺧﻮدﻣﺎن ﯾﮏ ﭘﻮﯾﺶ راه اﻧﺪازی ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در ﭘﻮﯾﺶ ﻧﻬﺎل ﭼﻨﺪ ده
ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ«.

»اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ادﻋﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪای را ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺧﻮدش را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ«
ﺷﮑﺮاﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ را دردﺳﺮﺳﺎز ﻣﯽداﻧﺪ ﭘﺲ
ﭼﻪ روﺷﯽ را درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ و
ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺠﺎرت ﮐﻼ ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ:

»اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ادﻋﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪای را ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺧﻮدش را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻗﻄﻌﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
دوﻟﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﺎر ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻪ دوش ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ذره ذره ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻃﻮل
ﻫﻤﯿﻦ دوره ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ«.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮوه در وزارت ﺻﻤﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻋﻀﺎی ﻧﺼﺮ،
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮات ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﮐﺎرﺑﻠﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری دﻗﯿﻖﺗﺮی در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻻی ITﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺖ

»ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭘﺮﭼﻤﯽ« ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ
ﺗﯿﺸﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ زدن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .او ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﻬﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﺿﺮر
اﻗﺘﺼﺎد و داﻧﺶ ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﮐﺎﻻی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﻮزه  ITزﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺗﻔﺎوت دارد ،در ﮐﺎﻻﻫﺎی آیﺗﯽ ﻣﺤﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ داﻧﺶ روز و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ روز دارﯾﻢ وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺻﺪ ﺳﺎل ﻫﻢ ﺗﻐﺮی درش
ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای دوﻟﺖ در ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ ،وارداﺗﺶ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﻮد«.
ﭘﺮﭼﻤﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺮوج ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان
ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و آﯾﺎ واﻗﻌﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮوج ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺣﺪی درک ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎزار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻری ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻗﺪرت ﮐﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﺟﻨﺎس
ﺑﺮﻧﺪ آﻧﻬﺎ رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﺮوﺷﺸﺎن در ﺑﺎزار اﯾﺮان از ﻧﺼﻒ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را
ﻣﺠﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮوش ﮐﻢ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺜﻞ
ﺳﺎﺑﻖ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺗﻬﺪﯾﺪات ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؟«

ﺛﺮوت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ روشﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ

او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ واژه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻘﻼل و… وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر
ﻫﻢ ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ» :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .دﻧﯿﺎ
ﻣﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﺑﺸﻮد؟ ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ در دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه راﻫﯽ ﺑﺮای دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﻗﻤﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﭼﻮن ﺳﺮور را وارد ﮐﺸﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و
اﻻن ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻫﺮﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮوﻧﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
را ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺪردان اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد؟«
ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ »ﺗﻮﻟﯿﺪ« ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ »اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ« اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ راه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ
ﻣﻮﺟﻮد» :آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻓﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد ،ﺛﺮوتﺳﺎزی اﺳﺖ .ﺛﺮوت
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارزاﻧﯽ در ﺑﺎزار و ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﺻﻼ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮد ﺑﺮد ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

