ﺗﺠﺎرت دﺳﺘﻮری ﻗﺎﭼﺎق را اﻓﺰاﯾﺶ
داده اﺳﺖ
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ﻫﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ واردات
ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﺎرت در
ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ »اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﺑﺮای واردات«» ،وﺿﻊ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎی ﻣﻘﺪاری و اﻋﻤﺎل دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪای و ﻟﻤﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺮب
آن در ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر«» ،اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺴﺎد اداری«،
»اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﺎرت رﺳﻤﯽ« و »اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ و زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﭼﺎق
در ﮐﺸﻮر« ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران از ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮم ،روﯾﮑﺮد
ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر را از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪای را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻔﺎف و
ﻏﯿﺮراﻧﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ .آﻧﺎن اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ را در
راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻃﺒﻘﺎت و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪای
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش »ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ« در
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ واردات ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ واردات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺨﺮب در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی »ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺟﺎﻣﻌﻪ«» ،ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم«» ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ«» ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و واﺳﻄﻪای«،
»اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ«» ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ
ﺑﻬﺮهوری و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ«» ،اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی« و »ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ از ﻣﺤﻞ واردات» ،وﺿﻊ
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت« اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ و
رو ﺑﻪ رﺷﺪ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﯾﮑﯽ از
اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻬﻢ در راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
»ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺠﺎری ﮐﻤﺘﺮ«» ،ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ
در ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت« ،اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻤﺮار
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اداﻣﻪ روﻧﺪ
»آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎری« اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان روی
ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﺻﺎدرات
ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واردات
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ و دارای اوﻟﻮﯾﺖ از ﻃﺮف ﻣﺴﻮوﻻن
ﻧﻈﺎم ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪن ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﻼن در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ از
ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه
ﺑﺮده و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ورود آن ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﯾﺎ ﻣﺤﺪود
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮهای دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﮔﺮهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در »ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﮐﺸﻮر«» ،رﻗﺎﺑﺘﯽﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ« و »ﺿﺮورت ﻣﺒﺎزره ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ« در ﮐﺸﻮر اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
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راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واردات اﺳﺖ ،ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و از اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺘﺎﺑﺰده
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار
داده و ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد رﺧﻮت و ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز و اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺴﻂ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ در
ﮐﺸﻮر ﺷﻮد ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺑﺎ
وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﻮری ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﭼﺎق در ﮐﺸﻮر ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم
اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﻣﺮ واردات رﺳﻤﯽ
ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﭼﺎقﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن آن
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺎده
ﺑﺎزوی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن آن در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﮐﻪ »ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی« ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ

ﻣﺎده ) (31ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات و واردات ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1366ﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ )اﻋﻢ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻗﻄﻌﺎت،
ﻣﻠﺰوﻣﺎت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻏﯿﺮه( ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻤﻨﻮع و دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﻮد از واردات آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده ) (31دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﺸﻮد ،ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ از
ﻃﺮﯾــﻖ »ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ واردات« و »اﯾﺠــﺎد ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑــﺮای اﻓﺰاﯾــﺶ
رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ«» ،اﻓﺰاﯾﺶ
اﺷﺘﻐﺎل« و »ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ« ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺘﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ) (1آن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ
از واردات ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻫﺪف ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ورود را ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﻣﻀﺎﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﻣﺠﻮز واردات اﺳﺖ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ »اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار«» ،ﮐﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ«»،اﯾﺠﺎد راﻧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﻮزدﻫﯽ« »،اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎر« »،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﺎﭼﺎق«» ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ورود ﮐﺎﻻ«» ،ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﮐﺎﻻ«» ،ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ«» ،ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ« و »ﮐﺎﻫﺶ
اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت« را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ،درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﻪ واردات ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﻮان داﺧﻠﯽ ﺑﺮای
ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  100درﺻﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻊ واردات ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻋﻢ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻗﻄﻌﺎت ،ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ،زﻣﯿﻨﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ را در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری و ﺑﻬﺒﻮد رﻗﺎﺑﺖ آﺛﺎر
ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر
ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ ،اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪای اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ
آن ﯾﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ واردات

آﻧﻬﺎ ،ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن
ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮهوری و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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