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 Political  سياسی

  
 ھافينگتون پست

  یعليرضا فراھان: مترجم
  عثمان حيدری: فرستنده

   ٢٠١٩ جون ١٧

 
 اھ ئیامريکا و تاثير آن بر جيب ترمپھای گمرکی  طرح تعرفه

  

ثير خواھد أ را تحت تئیامريکاھای گمرکی، زندگی خانواده ھای   به چين در خصوص تعرفهترمپھشدارھای دونالد 

  .داد

 در خصوص افزايش تعرفه ترمپصميمات دونالد ای از تبعات سوء ت پايگاه اطالع رسانی ھافينگتون پست در مقاله

  . نوشتئیامريکاگمرکی تمامی کاالھای وارداتی چينی، بر زندگی خانوارھای 

  ».من کسی ھستم که به تعرفه ھای گمرکی اعتقاد دارد«:   گفتهترمپ نوشت، ئیامريکا ۀاين رسان

وی در اين پيام اعالم کرد که از روز . شی به پا کردتری خود آتئي در روز يکشنبه با پيام توئیامريکااين بساز بفروش 

  . درصد افزايش خواھد يافت٢٥ به ١٠ر توليدات چينی، از لا ميليارد د٢٠٠ِھای گمرکی  جمعه تعرفه

  .ھای جديد خواھند شد ر از توليدات چينی نيز مشمول اين تعرفهلا ميليارد د٣٢٥وی ھمچنين تھديد کرده است که 

  . درصدی خواھند شد٢٥ ۀ مشمول تعرفامريکا محصوالت صادراتی چين به مقصد ۀ تھديد، ھم شدن اينئیبا اجرا

 مثل کفش ئیھا را به دنبال دارد، کاالھا ئیامريکاچنين اتفاقی خطر افزايش قابل توجه قيمت محصوالت محبوب برای 

  .ھای مختلف اپل و خيلی چيزھای ديگر ورزشی، دستگاه
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 ٢٥ ۀ در اين سال به تحميل تعرفترمپدونالد .  بازگرديم٢٠١٨بايد به تابستان سال برای درک تبعات اين تصميم 

  . تصميم گرفت– و خودرو  قطعات الکترونيک– کاالھای چينی ر ازلا ميليارد د٥٠درصدی به 

 از محصوالت وارداتی ساخت چين نيز يکی ديگر از تصميمات رئيس دالر ميليارد ٢٠٠ درصدی به ١٠ ۀوضع تعرف

  . بودامريکامھوری ج

 ھا با ئیامريکااز يک سال پيش تا به امروز .  درصد افزايش يابد٢٥اين تعرفه ھا نيز قرار است از جمعه آينده به 

  .افزايش قيمتھا مواجه بوده اند

  . حکايت داردئی درصدی قيمت ماشين لباسشو١٢ از افزايش روریب در ماه فامريکا ۀتحقيقات انجام گرفته توسط کنگر

سسات مدافع حقوق ؤافزايش قيمت ھا ھشدار م.  درصدی مواجه بوده اند٩يمت فوالد و آلومينيوم نيز با افزايش ق

ھا در امان بودند، را به دنبال  مصرف کنندگان و برخی صنايع مثل اپل و نايک که تا پيش از اين از افزايش تعرفه

  .داشت

. ک چھارم کفش بسکتبال با نشان نايک در چين توليد می شوندپنجمين کارخانجات پوشاک نايک در چين واقع شده و ي

  . وارد می شودامريکا وسائل ورزشی بسکتبال از چين به دالر ميليون ٤٠٠ ميليارد و ١١ھمه ساله 

ثيرگذار خواھد أ تئیامريکاھای   خانوادهۀھا بر بودج ، تبعات افزايش اين تعرفهامريکابه گزارش انجمن پوشاک و کفش 

  .بود

 را ٢٠١٨ از تابستان سال ئیامريکا تحميل شده به خانواده ھای ۀ ھزينTrade Partnership ترد پارتنرشيپ ۀسسؤم

  . ارزيابی کرده استدالر ٧٦٧ساالنه 

، فقط در ھزينه ترمپ شدن تھديدھای جديد ئی نيز خاطر نشان کرده است که با اجرائیامريکاانجمن پوشاک و کفش 

  . تحميل خواھد شدئیامريکا ۀ نفر٤ ديگر به مخارج خانواده ھای دالر ٥٠٠مين کفش و پوشاک ساالنه أھای ت

تمامی قطعات دوچرخه، :  قرار خواھند گرفتثير اين تصميمأبه طور کلی قيمت بسياری از تجھيزات ورزشی تحت ت

  .ھای گلف و تجھيزات و لوازم بسکتبال ساک

ای به  ِ کفش از جمله نايک، کالرک، کونورس و يا کراکس نامهۀ شرکت توليد کنند٧٥ بيش از ٢٠١٨ چدر ماه مار

  . بازرگانی ارسال کردندۀ نمايندRobert Lightizerروبرت اليتيزر 

ھا، برای توليد و  ھای شان و ھمچنين مصرف کنندگان حتی پيش از افزايش تعرفه يد کردند که شرکتکأنويسندگان نامه ت

  . ماليات پرداخت کرده انددالر ميليارد ٣خريد کفش ساالنه 

 ٢٠١٨ سال والیج و ونجدر نھايت اين شرکت در ماه ھای . ای به رئيس جمھوری نوشت تابستان سال گذشته اپل نامه

  .ھای جديد معاف شد هاز اين تعرف

 وجود نخواھد داشت و آيفون بيشتر از ھر محصول ديگری مشمول ئی استثناترمپاما در تھديدھای مطرح شده از سوی 

  .ھا خواھد شد اين تحريم

از طرف ديگر برخی قطعات اين محصول نيز در چين توليد شده، در ھمين کشور در يک شرکت چينی روی توليدات 

  .و سپس به اقصی نقاط جھان صادر می گردندمونتاژ می شوند 

 شدن تعرفه ھای ئیپس از اجرا(ھا   ارقام مربوط به افزايش قيمتۀ مدير اپل تا ھم اکنون از ارائTim Cookتيم کوک 

  .خودداری کرده است) جديد

 دالر ١٢٠يمت آيفون را ھا، ق مبر نشان می دھد که فقط افزايش ده درصدی تعرفهھای انجام گرفته در ماه نو زيابیاما ار

  .باالتر برده است
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ھا با مشکل ديگری نيز مواجه خواھند  ھا به دليل افزايش تعرفه  عالوه بر افزايش قيمتئیامريکااما مصرف کنندگان 

  .شد

 ترمپ در پاسخ به اين اقدام يجينگبھا،   درصدی تعرفه٢٥به گزارش خبرگزاری بلومبرگ در صورت افزايش 

  . فعال در چين اتخاذ خواھد کردئیامريکاھای   شرکتتمھيدات سختی عليه

ھزينه . به گزارش بلومبرگ، اپل پس از وضع چنين تعرفه ای به انتقال امکانات خود از چين به ھند تصميم گرفته است

  .ھای جديد است  يکی از تبعات سوء وضع تعرفهئیجاه ھای ناشی از اين جاب

  

  امريکاحذف دو ميليون فرصت شغلی در 

ھای شغلی   درصدی بر محصوالت چينی، بر ميزان بيکاری و فرصت٢٥ھای  ھا، وضع تعرفه ه بر افزايش قيمتعالو

  .ثيرگذار خواھد بودأ نيز تامريکادر 

ھا بر کاالھای ساخت چين و   در خصوص تبعات افزايش تعرفهروریب در ماه فTrade Partnershipد پارتنرشيپ تر

  . به تحقيقاتی دست زدترمپام  به اين اقديجينگبھای  ھمچنين واکنش

 در پی تصميم رئيس ئیامريکا چھارنفره ۀ تحميل شده به ھر خانوادۀبر اساس نتايج به دست آمده از اين تحقيقات، ھزين

  . خواھد بوددالر ٢٢٩٤ ساالنه امريکاجمھوری 

 است که ئیھزينه ھاھا   اينۀھم.  ميليون فرصت شغلی در اين کشور نيز از بين خواھد رفت٢عالوه بر اين، 

  . در پی داردترمپھای  سياست

 ماه مه، بدون ھيچ تعجبی بر ١٠ درصد از روز جمعه ٢٥ به ١٠ھای گمرکی بر محصوالت چينی از  افزايش تعرفه

  .ثيرگذار خواھد بودأھا ت ميزان فروش محصوالت مرتبط با اين تعرفه

 فعال در توليد لوازم صوتی در اين AudioControlل و مدير کل شرکت اوديو کنترAlex Camaraآلکس کامارا 

 ٢٥ ۀثير قرار داده بود، اما با وجود تعرفأافزايش ده درصدی تعرفه ھا ميدان مانور ما را تحت ت: خصوص گفت

  .درصدی اوضاع به شدت بدتر خواھد شد

  .ھا می پردازند، پايانی ندارد  از افزايش تعرفهئیامريکاتاوانی که مصرف کنندگان 

ھای پرينستون نيويورک و کلمبيا نشان می دھد که به دليل   و دانشگاهامريکا خزانه داری فدرال ۀتحقيقات انجام گرفت

  . افزايش خواھد يافتئیامريکا کاھش رقابت، قيمت توليدات ًکاھش واردات و متعاقبا

 
 
 


