ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ
][ad_1
اﻣـﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﯾـﺪﮔﺎه دﯾﮕـﺮی ﻧﯿـﺰ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس آن،
ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﻋﻤﻼ از ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ ﺧﻮد دوره اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و در
ﺑﺮﺧﯽ دورهﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ﻋﻤﻼ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ
ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ورود ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺣﺬف ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﻌﺎدل ،از آن ﺳﻮ ،ﺣﺠﻢ ﻗﺎﭼﺎق
ورودی ﮐﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ،ﻣﺴﺎﻓﺮی ،ﮐﻮﻟﻪﺑﺮی و ﻣﻠﻮاﻧﯽ ﺣﺪود  7ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
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ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی« ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺗﻮازن ﺗﺠﺎرت رﺳﻤﯽ از ﯾﮏﺳﻮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮای
ورود ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ از
ﯾﮏﺳﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واردات و
ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﭼﺎق را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮاغ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ
ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﻢ .ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﻤﯿﻦ
راﺑﻄﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺑﻌﺎد ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺰرگﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺎﭼﺎق
از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن از ﻣﺒﺎدی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﻮوﻻن،
ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف و ﮔﺎه در ﻟﻔﺎﻓﻪ ﺑﻪ ورود ﮐﺎﻻیﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق از ﻣﺒﺎدی رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ
اﺷﺎره دارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی
ﻣﺮزی را ﻣﺘﻬﻢ اﺻﻠﯽ ورود ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .از ﻃﺮﻓﯽ،
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ ،ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان از واردات ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﺎدرات ﭼﺮﺧﺶ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزارﭼﻪﯾﯽ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﻠﻮت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﻃﺮح اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮزی،

ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و… ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﺳﺎل  1371از ﺳﻮی وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و
اراﺋﻪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  1990ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻣﺮزی ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،اﻓﺰاﯾﺶ
درآﻣﺪ و رﻓﺎه ،ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺮزی ،ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﭼﺎق و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی
ازﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح از آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در
اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی
ﻣﺮزی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻄﺮح و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ در
ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﻣﺮ
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ،در رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی
ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻼ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی وارد ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ذاﺗﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻗﺮار
ﺑﻮد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﻣﺎ در
اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﯾﻢ؛
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ و از آن ﺳﻮ ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻬﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل  94ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی
اﻋﻼم و آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﻞ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد؛ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن
ﺻـﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎی ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽداد ﮐـﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد اﯾـﻦ
ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻧﺒﻮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ
را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ
در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖزاده ،وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺻﺪور ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪواﻗﻊ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ در آن زﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻣﺮزﻫﺎ و ﺿﺮورت
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ.
ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ وارداﺗﯽ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دوﻟﺘﻤﺮدان از ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ رﺳﻤﯽ ﺗﺠﺎرت و
ﺗﺒﺎدﻻت دوﺳﻮﯾﻪ ﻣﺮزی ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان از اﯾﻦ

ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺻﺎدرات از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ورود ﮐﺎﻻ از ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺬﮐﻮر ،رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﻪ ﺗﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎرت ﻣﺮزی را ﺑﺮای
اﯾﺮان ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ
ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ وارداﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و درواﻗﻊ دوﻟﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ واردات ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را
ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزان ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزارﭼﻪﯾﯽ
در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﻠﻮت را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی روﻧﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن
ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﻫﻢ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮاﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ
و ﻫﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮب
ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺎل در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻋﻤﻼ ﻣﻘﺮی
ﺑﺮای دﭘﻮ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﺎرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در دﻧﯿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزارﭼﻪ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺎرت از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی را در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ داده ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﺤﻠﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺷﻤﺎر روﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﺮای ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺣﺎل ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪﯾﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻫﺪف ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی  ۵۰درﺻﺪ از ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر در ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد ﯾﺎ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﺎدرات ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺣﻤﺪ اﻧﺎرﮐﯽ ،رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ
و ﺗﻔﺤﺺ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﺪان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﻣﺮزﻫﺎ را ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ
روی ﮐﺸﻮر در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﺮﺷﻤﺮد واﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺤﺚﻫﺎ در
ﺣﻮزه ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﻮز آﻣﺎری از اﯾﻦ ﻃﺮح در دﺳﺖ
ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ آﻣﺎر 3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری
ﻗﺎﭼـﺎق ورودی در ﺑﺤـﺚ اﻟﺒﺴـﻪ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :ﻣﺮزﻫـﺎ و
ﮔﻠﻮﮔﺎهﯾﯽ ]در واردات ﻗﺎﭼﺎق اﻟﺒﺴﻪ وﺟﻮد دارد[ و ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﻮﻟﻪﺑﺮی و ﺗﻪ ﻟﻨﺠﯽ ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

آﻣﺎر ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺮزی
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن اﺟﺎزه ورود ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ اراﺋﻪ
ﺷﺪه؛ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻻی
ﻗﺎﭼﺎق وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ واردات آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و روﯾﻪﯾﯽ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺪود 7ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .از اﯾﻦ رو ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺴﺘﻨﺪات آﻣﺎری ،ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﻮﻟﻪﺑﺮی و ﺗﻪﻟﻨﺠﯽ وارد ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻣﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻣﺎر
ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ،ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود
2.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮﻟﻪﺑﺮان و ﺣﺪود 1.9ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻠﻮاﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﻓﺮی  2.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت آﻣﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺪود 23درﺻﺪ از ﻗﺎﭼﺎق از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺴﺎﻓﺮی19 ،درﺻﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮﻟﻪﺑﺮی16 ،درﺻﺪ ﻣﻠﻮاﻧﯽ12 ،درﺻﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﻸﻫﺎی ﻣﺮزی و ﺣﺪود 30درﺻﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎدی ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺣﺎل
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻟﺰوم ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺗﺠﻬﯿﺰات را در ﻣﺮزﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻻزم را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و
ﮔﻤﺮک اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﺑﺮای
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮزﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،اﮔﺮﭼﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزی ،ﺗﺴﻬﯿﻞ ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی
ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﯽ ،راهاﻧﺪازی ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت
دوﻟﺖﻫـﺎ در ﺳﺎلﻫـﺎی ﮔﺬﺷﺘـﻪ ﺑـﺮای ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨـﯽ و
اﺳﺘﻘﺮار داﯾﻤﯽ در ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻮده اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ دورهﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن و ﺑﻌﻀﺎ ورود
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺬف ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﺮزی و
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﻣﺮ
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻧﯿﺰ
ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از

ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻼ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗـﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻗﺎﭼـﺎق از ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﺎزارﭼﻪﻫـﺎی ﻣـﺮزی وارد ﮐﺸـﻮر
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺗﺎق
ﺗﻬﺮان درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺪف از راهاﻧﺪازی
اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻣﺮزی ﺑﻮده؛
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی از
اﻫﺪاف ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و روﻧﻖ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎری در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی دوﻟﺘﻤﺮدان در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی زﯾﺎدی
ـﺎر و
ـﺚ ﺳﺎﺧﺘـ
ـﺐ در ﺑﺤـ
ـﺮای ﻣﻨﺎﺳـ
ـﺪم اﺟـ
ـﺎ ﻋﻤﻼ ﻋـ
ـﺪ اﻣـ
ـﻞ ﺷﺪﻧـ
را ﻗﺎﯾـ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ذاﺗﯽﯾﺸﺎن دور
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻋﻤﻼ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
آن ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد دور ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؛ اﻇﻬﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ :در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺣﻮزه ﮐﻼن ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪم اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ از اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻻزم در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﻮزه ﺻﺎدرات و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺣﯿﺎ
ﺷﻮد .او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی،
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪد؛
ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ ﻣﺤﻞ ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و وارداﺗﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﯾﻮار ﺗﻌﺮﻓﻪﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ
ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﺎﻣﯽ ﺟﻬﺖ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺮدارﯾﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺻﺪﯾﻘﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت رﯾﯿﺴﻪ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان،
ورود 25ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ،ﮐﻮلﺑﺮی ،ﺳﺮﺑﺎری و… ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ورود اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﻗﺎﭼﺎق ﻗﻄﻌﺎ از ﻣﺒﺎدی رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ 10درﺻﺪ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ از آن ﻓﺮاﺗﺮ رود ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻗﺎﭼﺎق

ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ داﻧﺴﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﺷﺘﻐﺎل در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺟﺒﺎری ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺮزی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﺪل
ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺪﻗﯽ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺧﺮوج از
رﮐﻮد ،ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و
از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺰو
آن دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه درﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت اﺗﺎق ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات
ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ در ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ
ﺳﻮق داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت
ﮐﺸﻮر ،واردات ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﺮای واردات آن ﻫـﻢ از ﻧـﻮع ﻏﯿﺮرﺳـﻤﯽ و ﻏﯿﺮﺷﻔـﺎف ﻣﺒـﺪل
ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻫﺪف ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در
ﻣﺮزﻫﺎﺳﺖ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﺗﻮﻗﯽ ﺑﺮای ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه واﯾﻦ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن درﺣﺎل ﺳﯿﺮ
ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻏﻠﻂ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن دﯾﻮار ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ روال ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮی را در ﺑﺎزاﭼﻪﻫﺎی
ﻣﺮزی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
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