رﻗﺎﺑﺖ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺎزار
ﭘﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن
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… ،ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ روﯾﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺻﺮف
واردات ﻏﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻮت ﻻﯾﻤﻮت ﻣﺮدم
ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻏﻔﻠﺖ از اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﻨﮕﺎه
ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ… ،
… :ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ای از ﺗﻨﺶ
ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ
ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ای از ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن دارای ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
رﺷﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ارزش …
… .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اوﭘﮏ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﻮد ،و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ
اﻧﺮژی ﺟﻬﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،از ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن – ﮐﻪ اواﯾﻞ
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وارث ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب
ﺷﺪ -ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی …
… ،وﺿﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺮ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو و ﺗﺎﺑﻊ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،ﺑﺪون رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮوج از
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮف ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ… .
… ،ﻣﺪت ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺳﺎزان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وﺿﻊ
ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺴﺘﺮده

رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدرو
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻻی واردات ﺧﻮدرو ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺳﻪ دﻫﻪ

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ
واردات ﺧﻮدرو و ﻓﺮوش آن …
… .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﺮاﻣﭗ ،از
ﺻﺪور ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﺧﻮدداری ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺪﯾﺪ از
دﺳﺖ دادن ﺑﺮﺟﺎم و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺣﺠﺖ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﺪی ،ﻣﻌﺎون
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان… ،
… .در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ
از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ واﮔﺬاری ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از  500ﭘﺮوژه
واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﯿﺶ از  300ﭘﺮوژه را واﮔﺬار
ﮐﻨﯿﻢ… .
ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ روﻧﺪی اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺣﺪود ﯾﮑﺴﺎل ﭘﺲ از
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺎران اﯾﺮاﻧﯽ و
آ ﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺎدی
ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﺟﺎم …
ﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ رﺷﺪ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ*** .ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای درک ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻨﺮ– ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺎد
رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﺑﻬﻔﺮراد ﻫﻢ ،ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ را
ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﻢ .رﺣﻤﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ …
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل آزادی ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ .از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم
ﺑﺮای اﺑﺪاع و ﻧﻮآوری ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد،
وﺟﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ،آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ… ،
 90 .درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در دﺳﺖ وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ
 80درﺻﺪ آن ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻼﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﺮان ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺻﺎدرات ﺣﺪود  30ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰی ﺑﻪ روﺳﯿﻪ را دارد .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان دارای دو ﺣﻮزه داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.ﺣﻮزه ﺧﺎرﺟﯽ آن
دارای ﺳﻪ ﺑﺨﺶ واردات ،ﺻﺎدرات و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
ﺣﻮزه واردات… ،
… ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻮزه اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﺳﻨﺦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻣﺮﻫﻮن ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮔﺬاری
ﻣﺪﺑ ّﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ
رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری اﯾﺮان ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎم و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺑﺮ
رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از… :
… .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ رﯾﺴﮏ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻋﺒﺎرت از ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ و
ﻣﺠﺎﻟﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻫﺴﺘﻪ ای و ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ؛ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار از ﺑﺮآﯾﻨﺪ
آن در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺟﺪی ﺑﺮ ﺷﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﺟﺎم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﺳﺎﯾﺮ …
… ﻣﻮﺿﻮع واردات ﺧﻮدرو و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎی وارداﺗﯽ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻋﻤﻼ ً ﻫﻤﻪ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻢ از رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی 6ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﺣﺪود  40ﻫﺰار ﺧﻮدرو )ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت …
… اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
دارﯾﻢ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ دارﯾﻢ و ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ .در ﻋﯿﻦ
ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدن و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮدن ،دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﺮان و ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﻠﯽ ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ در …
رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺳﻬﻤﯽ ﻣﻄﻠﻮب از ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص

ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه
از اﻧﺮژی ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد،
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی ،ﺷﻤﺎر ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺎ
ﺳﺎل  2030ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ  160ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ رﺳﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﻬﺎن در آن زﻣﺎن  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد… .
… از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رﻣﻀﺎﻧﻌﻠﯽ ﺻﺎدق زاده – رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ -در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل
ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی آﻣﺎده اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺎﭼﺎق اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺘﺼﺪی اﺻﻠﯽ آن وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
رادﯾﻮﯾﯽ و …
… ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﺸﺎن از ﺑﺎﺑﺖ وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻮی ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در
اﯾﺮان راﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ رﺿﺎﺧﺎن ،ﺑﻌﻀﯽ از
اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ،ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ،
ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل  1306ﻟﻐﻮ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در 37ﺳﺎل ﺑﻌﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺎل  ،1343ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ذﻟﺘﯽ ﺗﻦ ﺳﭙﺮد .ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن …
… .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و در اداﻣﻪ در
دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﻮوﻻن دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ از ﭘﯿﺶ
روی …
… ،رﯾﺸﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ﻓﻀﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺧﻮدرو و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﭽﻨﺎن روزﮔﺎر ﺳﺨﺘﯽ دارد .ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﻻی  100ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻦ از ﺗﻌﺪاد 2018
ﮐﺎرﮔﺎه در  10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  1942ﮐﺎرﮔﺎه در ﺳﺎل  1395رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن …
… ﺷﻤﺴﯽ ﭘﻮر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  96ﻧﯿﺰ
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺘﻞ داران ،آژاﻧﺲ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻮاز از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﮔﺮدﺷﮕﺮ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺸﻢ ،آﻣﺪن اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ و ﭼﺎرﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺸﻢ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎ در آﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  96رﺷﺪ  30درﺻﺪی …
– ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه اﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی دﮐﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ را
ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ آن رواﯾﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﻒ
ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ… .
… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻد
ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻞ در ﺳﺎل  95ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  94ﺑﺎ رﺷﺪ  42درﺻﺪی
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ در  6ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  96ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  95ﺣﺎﮐﯽ از رﺷﺪ  34درﺻﺪی در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺧﻠﯽ اﺳﺖ… .
… ،ﭼﯿﭙﺲ و اﺳﻨﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻠﻮﻟﺰی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت دوﻟﺖ
دوازدﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻓﺰود و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ  9ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری از ﺳﻮی
او ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ از روی ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪ ،ﺣﺎﮐﯽ
از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای …
…< ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو در اﯾﺮان ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﻣﺪﯾﺮان
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ،ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻗﻄﻌﺎت و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮدرو اﺳﺖ.ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ اﻣﺮ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻣﺎ
در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺤﺼﺎری ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات
ﺧﻮدروﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﮐﺮه ای ﻧﺪارﯾﻢ .ﭘﮋو 2008ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻓﻌﻼ
در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻗﯿﻤﺘﯽ  103ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ داردف در ﺑﺎزار اﻣﺎرات در
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻮل آﭘﺸﻦ ﮐﻤﺘﺮ از  83ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﯿﻤﺖ …
اﻓﺘﺎد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺗﺎل در ﺳﺎل  ،87ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﺮان ،دﺑ ّﻪ ﮐﺮد واز ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎزﻫﺎی  2و  3ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ
در دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت و در اواﺳﻂ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .ﺑﻌﺪﻫﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﺗﻬﺎم،
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ  400ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ… .
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ 62

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در
ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺎدرات  21ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد… :
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