رﯾﺸﻪﯾـﺎﺑﯽ اﻓﺰاﯾـﺶ ﻗﺎﭼـﺎق ﭘﻮﺷـﺎک
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
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در اداﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺪﯾﺎن ،ﻣﺴﻮول دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ذیرﺑﻂ از ﻣﯿﺰان ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻮﺷﺎک اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎل  1395اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺳﻬﻢ  4 /3درﺻﺪی ﭘﻮﺷﺎک و
ﮐﻔﺶ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب دﻻر آزاد در ﺳﺎل  ،95ﮐﻞ ﻧﯿﺎز
ﭘﻮﺷﺎک و ﮐﻔﺶ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  10 /55ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻬﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ 60درﺻﺪی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ،ﻣﯿﺰان واردات ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺲ از
ﮐﺴﺮ ﺳﻬﻢ واردات رﺳﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  3 /57ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻈﺮ
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ  40درﺻﺪی را
ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻮﺷﺎک از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،ﻣﯿﺰان واردات
ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ واردات رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  6 /265ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺎ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
دارد.
 510ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﻮﺷﺎک
ﮔﻠﻨﺎر ﻧﺼﺮاﻟﻬﯽ ،ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ در اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎک در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 510
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﻮﺷﺎک در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺎدل  300اﻟﯽ  320ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﻮﺷﺎک  1500واﺣﺪ و واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ  15اﻟﯽ  16ﻫﺰار واﺣﺪ
اﺳـﺖ .ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﻤﻨـﻮﻋﯿﺖ اﺳـﺘﻘﺮار واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ در ﺷﻌـﺎع 120
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪ در
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎک در ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﺮای  500ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﺼﺮاﻟﻬﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﭘﻮﺷﺎک از اﯾﺮان
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  600ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﮐﻨﻮن رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ـﯽ از
ـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑـ
ـﺖ .ﺑﻨـ
ـﻮن دﻻر اﺳـ
ـﺪود  350ﻣﯿﻠﯿـ
ـﺎک ﺣـ
ـﺶ ﭘﻮﺷـ
در ﺑﺨـ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﺎﭼﺎق در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺒﺎدی ورودی و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی درﺑﺎره
ـﺖ :در
ـﺖ .او ﮔﻔـ
ـﯽ اﺳـ
ـﺎک داﺧﻠـ
ـﺎﺟﯽ و ﭘﻮﺷـ
ـﻨﻌﺖ ﻧﺴـ
ـﺪیﻫﺎی ﺻـ
ﺗﻮاﻧﻤﻨـ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻮﺷﺎک آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﺮان ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد را در ﺧﺎک
اﯾﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  21ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﺮان
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ .ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺗﻬﺮان و رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮرات
ورود ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺒﺎدی ورود ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﻬﺮداد زﮐﯽﭘﻮر ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎتﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺻﺎدرات ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﭘﻮﺷﺎک ،از ﺿﺮورت ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺒﺎدی ورودی ﭘﻮﺷﺎک ﻗﺎﭼﺎق
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﻓﺰود :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﺗﺠﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺒﺎدی ورود ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮای اﻣﺮ
ﻣﻘﺪس ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ .زﮐﯽﭘﻮر ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺸﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ورود ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را ﮐﻢاﻇﻬﺎری ﺑﻪ ﮔﻤﺮک داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻫﺮج و ﻣﺮج ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ 5 ،ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﭘﻮﺷﺎک ﻗﺎﭼﺎق
وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﺎط ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﺨﺶ
ﻧﯿﺰ

ﺑﺮﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .زﮐﯽﭘﻮر ،ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ اﻣﺎ وﺟﻮد ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﺎﻻ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻗﺎﭼﺎق
ﺣﺴﻦ ﻧﯿﻞﻓﺮوشزاده ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺪﯾﺪهای
اﻗﺘﺼﺎدی – اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ و از ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﭽﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻗﺎﭼﺎق
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ در
داﺧـﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه ﯾـﺎ وارد ﻣﯽﺷـﻮد ﻟـﺬا در اوﻟﯿـﻦ ﮔـﺎم ﺑﺎﯾـﺪ از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در داﺧﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .او ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻧﯿﺎز  150ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﭘﻨﺒﻪ در اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  40ﻫﺰار ﺗﻦ

ﭘﻨﺒﻪ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز )110ﻫﺰار ﺗﻦ(
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﭘﻮﺷﺎک ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺎرج وارد ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪ
 10درﺻﺪی روی واردات ﭘﻨﺒﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﭘﻮﺷﺎک ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در داﺧﻞ
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل 11 /7 ،درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده اﺧﺘﺼﺎص دارد.
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