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وي ژه كودك ونوجوان

با نزديك شدن به آغاز س��ال تحصيلي، بازار خريد 
لوازم التحرير داغ شده بود. با دوستم محسن كه يك 
ماهي مي شد با هم آشنا شده بوديم، قرار گذاشتيم 
برويم بازار كي��ف و دفتر و لوازم مدرس��ه بخريم. به 
محس��ن گفتم: »بيا به »پاركر پِن« بريم.« محسن 
گفت: »اونجا كجاس��ت؟« گفتم: »فروشگاه بزرگ 
لوازم التحري��ره. پاركر پِن يه برند مع��روف اروپاييه 
كه تو زمينه لوازم التحرير فعالي��ت داره. از خودكار 
و م��داد و دفتر بگير تا كيف و حتي كفش مدرس��ه. 
همه شون با همون برند توليد شده. اصاًل هرچي كه 
براي مدرسه الزم داشته باش��ي توش پيدا مي شه. 
جنس هاش همه عاليه. من هميشه از اونجا وسايلم 
رو مي خرم.« محسن گفت: »ولي من دلم مي خواد از 
وسايل ايراني استفاده كنم.« گفتم: »آخه پسر! جنس 
ايراني هم شد جنس؟ بيا ببرمت از نزديك ببين، اون 
وقت نظرت عوض مي ش��ه.« محسن گفت: »خيلي 
ناآشنا نيس��تم، اما اگه از طال هم باش��ه نمي خوام. 
همون جنس ايراني بهتره.« با كنايه گفتم: »آفرين به 
سليقه ت!« بعد دستش رو گرفتم با خودم كشيدم به 
طرف فروشگاه و گفتم: »تو بيا و ببين اگه نپسنديدي 
مجبور كه نيستي خب نخر. من خريدهام كه تموم 

شد، مي ريم از هرجا كه خواستي خريد كن.« 
توي فروشگاه جاي سوزن انداختن نبود و پر از آدم 
بود. تا چشم كار مي كرد وسايل رنگارنگ و گوناگون 
بود كه ب��ا نورپردازي هاي تن��د جلوه نمايي اجناس 
را چند برابر مي ك��رد. ابتدا به چند غرفه فروش��گاه 
س��ري زديم و نگاهي كلي به همه لوازم انداختيم و 
در مواردي هم قيمت مي گرفتم. قيمت ها نس��بت 
به سال گذش��ته دو تا سه برابر ش��ده بود. من غرفه 
به غرفه ل��وازم را مي ديدم و قيمت ها را يادداش��ت 

مي كردم تا حساب پولم را داش��ته باشم اما محسن 
بدون اينكه حرفي بزند همراهم مي آمد و فقط نگاه 
مي كرد. يكي، دو ساعت بعد درحالي كه چند كيسه 
نايلون پر از دفتر و لوازم التحرير را توي دست گرفته 
بودم، پشت سر مردمي كه براي تسويه حساب سمت 
صندوق فروش��گاه صف كش��يده بودند ايستاديم و 
منتظر شديم تا نوبتمان شود. با خودم فكر كردم كه 
چرا محس��ن حتي يك مداد از فروشگاه نخريد. از او 
پرسيدم: »محسن يه چيزي بپرسم مردونه راستش 
رو مي گي؟« گفت: »چرا دروغ؟ خب بپرس.« گفتم: 
»به حرف من اطمينان نداري؟ فكر مي كني من الكي 
بهت گفتم جنس هاي اين فروشگاه عاليه؟« محسن 
گفت: »نه باور كردم اما اگر نخريدم به خاطر كيفيت 
جنس هاش نبود.« گفتم: »پس چه دليلي داش��ت 

كه حتي يك پاك كن هم نخريدي؟« محسن گفت: 
»خب نخواس��تم بخرم. نمي خ��وام جنس خارجي 
بخرم.« گفتم: »چ��را؟ جنس خارجي كه بهتره؛ هم 
كيفيتش عاليه، هم شيك تره.« محسن گفت: »البته 
درسته كه رنگ و لعاب بهتري دارن اما خيلي وقت ها 
جنس خودمون بهت��ر از خارجي ها از آب درميان.« 
گفتم: »ن��ه! من با اي��ن حرفت موافق نيس��تم. اين 
خارجي ها جنس هاشون عالين. اگه نبود، مردم اينقدر 
استقبال نمي كردن.« محسن گفت: »استقبال مردم 
دليل نمي شه، چون متأسفانه اغلب مردم دنبال نشان 
و برند مي رن و ديگه كاري ندارن جنسش چه جوريه. 
مي خواي بگم چ��را اين حرف رو مي گ��م؟« گفتم: 
»بگو.« گفت: »چند وقت پيش تلويزيون يك مستند 
پخش مي كرد از يك كارگاه توليدي شلوار. صاحب 

توليدي مي گفت ما براي دوختن ش��لوار از بهترين 
پارچه ايراني استفاده مي كرديم كه متأسفانه در بازار 
استقبال چنداني نشد و اجناسمون برگشت مي خورد. 
تا اينكه به پيش��نهاد يكي از همكاران، شلوار ها را با 
نشان يك شركت توليدي تركيه دوباره به بازار عرضه 
كرديم. چيزي طول نكشيد همه اش فروش رفت.« 
گفتم: »خب همين��ه ديگه! اگه واقع��اً مردم بدونن 
جنس ايران��ي باكيفيته خب اس��تقبال مي كنن.« 
محس��ن گفت: »گيرم جنس ايراني كيفيتش بهتر 
از خارجي نباش��ه، اما باز خري��دن جنس خارجي 
هم ضربه به اقتصاد مملك��ت خودمونه و هم ظلمي 
كه به كارگرهاي ايراني مي ش��ه. ضمن اينكه وقتي 
توليدكنندگان بدونن با اجن��اس خارجي در رقابت 
هس��تند س��عي مي كنن كيفيت كاالهاشون رو باال 
ببرن تا بازار فروش رو حفظ كنن.« گفتم: »خب پس 
تو با نخريدن از اين فروش��گاه مي خواي به توليدات 
ايراني كمك كرده باشي؟« محسن گفت: »آره. اين 
دليل اصلي اش بود.« گفتم: »دليل دومت چي بود؟« 
گفت: »اجناس لوكس اين فروشگاه خيلي گرون تر از 
مشابه ايرانيه.« گفتم: »پولت كم بود؟« محسن من 
و مني كرد و گفت: »آره.« گفت��م: »خيلي نامردي! 
خب مي گفتي. من هنوز يه مقداري پول توي كارتم 
دارم. مي تونم بهت قرض بدم. بيا بريم جنس هات رو 
انتخاب كن. چند روز ديگه بگذره جنس هاش تموم 
مي شه ها.« گفت: »نه! ممنونم. ممكنه نتونم به اين 
زودي ها قرض��ت رو پس بدم.« گفت��م: »خب مهم 
نيست. هروقت تونستي پس بده.« گفت: »نه سپهر، 
اينطوري راحت ترم.« بعد اشك در چشمانش جمع 
شد و ديگر ادامه نداد. گفتم: »مشكلي پيش اومده؟« 
محسن گفت: »حقيقتش دو، س��ه هفته اي هست 
كه بابام بيكار ش��ده و ديگه كارخون��ه نمي ره. البته 
موقتاً بهش گفتن نياد ولي معلوم نيست. اگه اوضاع 
همينطوري پيش بره احتماالً بايد بره سراغ يه شغل 
ديگه.« گفتم: »مگه بابات چي كاره بود؟« محس��ن 
گفت: »پدرم كارگر كارخونه بود، اما از وقتي كارخونه 
تعطيل شده، اونم بيكار شده.« گفتم: »چرا تعطيل 
شده؟« گفت: »قاچاق؛ قاچاق همه رو بيچاره كرده. 
اين كاال هاي بنجل چيني اشك صاحب كارخونه و 
كارگر و مغازه دار و... را در آورده.« گفتم: »حاال پدرت 
توي كدوم كارخونه كار مي كرده؟« محس��ن گفت: 
»كارخونه توليدي لوازم التحري��ر مهر.« توي صف 
بوديم. هنوز سه، چهار نفر مانده بودند تا نوبتم بشود. 
فكري به ذهنم رس��يد. به محس��ن گفتم برگرديم. 
برگشتم و همه وسايلي را كه برداشته بودم يكي يكي 
توي غرفه ها سرجايش گذاشتم. ساعتي بعد با محسن 

در فروشگاه لوازم التحرير پارس بوديم.
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آياميدانيد
قاچاقچهاثراتمخربيبراقتصادكشورماندارد؟

1- ركود توليد داخلي
 بر اثر ورود سيل آس��اي كاالهاي قاچاق خارجي   بازار 
اش��باع ش��ده و ديگر جايي براي  كاالهاي توليدشده 
مؤسس��ات و كارخانه جات داخلي نب��وده و در نتيجه 

تعطيلي اين واحدها را در پي خواهد داشت. 

2- بيكاري كارگران ايراني
با ورودسيل آساي كاالي قاچاق و تعطيلي

 واحدهاي توليد داخلي  
كارگران اين واحدها 

 نيز بيكار شده  ودر نتيجه
 آمار بيكاري روبه افزايش

 خواهد گذاشت.

 3- ايجاد محروميت و فقر
 با رشد بيكاري به تدريج فقرو محروميت هم گسترش 

پيداخواهد كرد.

4- خروج ثروت از كشور
قاچاق كاال باعث خروج ارز از كشور شده وموجب رونق 

اقتصاددولت هاي بيگانه مي شود.

5- از بين رفتن استقالل كشور و ايجاد وابستگي 
به كشورهاي بيگانه

 6- عدم رشد خالقيت و ابتكار جوانان ايراني
معموالً اشتغال  و توليد ات  

 همواره با آموزش و ابداع
 و ابتكار عمل همراه است 

 اما باورود قاچاق و عدم 
توليد ديگر خبري از رشد

 فكري وخالقيت و نوآوري نيست. 

 

 7- سلطه اقتصادي بيگانگان بر كشور.
 طبق گفته محققي��ن ارتباط تنگاتنگ��ي بين كاالي 
وارداتي و فرهنگ مي باش��د.  تأثير گ��ذاري كاالها بر 
فرهنگ استفاده كنندگان، امري اجتناب ناپذير است.   
پس قول بدهيم براي ايجاد ي��ك اقتصاد مقاوم و براي 
پيشرفت جامعه و آينده كشورمان فقط از كاالي ايراني 
حمايت و از خريد كاالي قاچاق خودداري كنيم؛ حتي 

اگر اين كاالها ارزان ترين باشند. 
بياييد سِر قولمان بمانيم.

از پـــاركـر تا  پــارس

 اينم آخرين 
جعبه

خسته شدم
به به ميبينم كه كار تخليه 

كارتن ها را  به موقع انجام دادي 
بله همه جعبه ها رو از 

 كاميون آوردم تو انباري
خب حاال دوست داري 

مزدت رو چه جوري بدم 
نقدي يا  كااليي؟

متوجه نميشم 
كااليي ديگه چيه

كااليي يعني  اينكه به اندازه زحمتي كه تو اين 
يك ماه كشيدي به جاي پول نقد  يكي از همين 
موبايل هايي كه تو جعبه هست رو بهت بديم 

خوبه 
موبايل بهتره 

بيا اينم يك موبايل
 به جاي دستمزدت
فقط فاكتور نداريم

چرا؟
خب اينها قاچاقي وارد شده .واسه كاالهاي 

قاچاق كه فاكتور صادر نميكنن
چرا؟

ضرر ميكني ها
نه نمي خواهم همون
 نقدي حساب كنين

آخه قاچاق 
چي رو نابود ميكنه؟

اقتصاد
ببين همانطور كه با بيل و كلنگ ميشه يك جايي را تخريب و  كشورمون رو 

نابودكردكاالي قاچاق هم ميتونه نابود كننده باشه
باشه مهم نيست همون نقدي بهتره .  اين موبايل ها 

با اين بيل و كلنگ ها برايم  فرقي ندارند
 منظورت چيه؟بيل و كلنگ باموبايل
  خيلي فرقي داره.توضيح بده ببينم

  


