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وﯾﺘﺮﯾﻦﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺎ ﭼﯿﺪﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﮏ و ﭼﺸﻢﻧﻮاز و ﻣﺎﻧﮑﻦﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺧﻮشرﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﭘﻮﺷﯿﺪه و اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻐﺎزه ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻧﺎم
ﺑﺮﻧﺪی ﺧﺎص را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺟﻨﺎس اراﺋﻪ ﺷﺪه در آن
ﻧﯿﺰ ،از ﺗﻮﻟﯿﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﻨﺎس ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻗﺎﻧﻮن ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف
و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﯽ را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان اﺟﻨﺎس ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺎک اﺟﻨﺎس ﺗﻘﻠﺒﯽاﻧﺪ ﮐﻪ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﺷﺎک اﯾﺮاﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺮوف ﺧﺎرﺟﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎک
ﻓﯿﮏ و ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ورود ﭘﻮﺷﺎک از ﻣﺒﺎدی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و از
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واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﺑﺎزار ﭘﻮﺷﺎک
اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه اﺟﻨﺎس ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮﺷﺎک در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭘﻮﺷﺎک ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺴﯿﺎری دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ورود ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺎﻻﻧﻪ  7/2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﯽﺷﮏ ﺗﺤﻮل ﺧﻮﺑﯽ در اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﺪد ﻣﯿﺰان ورود ﭘﻮﺷﺎک ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﻮﺷﺎک زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﺣﻮزه ﭘﻮﺷﺎک ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزار دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد
روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ،

درﻏﯿﺮاﯾﻦﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻮاﻟﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎری ،ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻧﺴﺎﺟﯽ ،ﻣﺮدادﻣﺎه اﻣﺴﺎل اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  ۱۰ﺑﺮﻧﺪ
ﭘﻮﺷﺎک ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﺮان را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﻮال
ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧـﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﺠـﻮز ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ از ﮐﺸﻮرﻣـﺎن را
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎک و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ،
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮک
راﻫﺒﺮدی ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎک ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻦ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺷﺪ .ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دوﻟﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﮔﺎمﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎک ﮐﺸﻮر ﺑﺮدارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام دوﻟﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﻻ ،ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻮﺷﺎک در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺎ ﻧﺒﻮد .ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﯾﻮﺳﻔﯽﻓﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﻮﺷﺎک ،در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮاﻻت ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد.
ﯾﻮﺳﻔﯽﻓﺮ درﺑﺎره ﻣﺰاﯾﺎی ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻮﺷﺎک در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه ﭘﻮﺷﺎک ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
دﻏﺪﻏﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﮐﺸﻮر اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای آنﻫﺎ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮﺷﺎک را ﺑﻪ ﻣﺮز
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ورود
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ آن ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﻮﺷﺎک اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن
و ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و در آن از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﯾﻦ
ﺣﻮزه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﻮﺷﺎک و ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﻈﺮات
ﺧﻮد را درﺑﺎره آن اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﻮﺷﺎک اﻋﻼم ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻮﺷﺎک ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮﻧﺪ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺻﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد
اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﺮان را اﺧﺬ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع
دوﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ،درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﺑﻪ روز و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪیﻫﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮدﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان،
آنﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  20درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪیﻫﺎی ﭘﻮﺷﺎک و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ
ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﻔﺎرش اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ،ﻧﻮع و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮد.
ﯾﻮﺳﻔﯽﻓﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻫﺶ
درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻠﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؛ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ،
ﭘﻮﺷﺎک ﺧﻮد را در اﯾﺮان ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ دوﺧﺖ و ﭘﺎرﭼﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺎ ارﺗﻘﺎ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻧﺸﻮد.
ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﺮاﻧﯽ
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮد از
ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﺮاﻧﯽ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
درﺧﺼﻮص ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ؛ ﭘﻮﺷﺎک ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮارد اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﻮﺷﺎک وارداﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﻮﺷﺎک ﭼﯿﻨﯽ ،ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ارﺗﻘﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آنﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﺪی ﺷﻬﻼ ،ﺣﻘﻮﻗﺪان و وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻠﺐ را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺰﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻮﺷﺎک در اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺠﻮز

ورود ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﺗﻘﻠﺒﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ در ﮐﺸﻮرﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻘﻠﺒﯽ در اﯾﺮان
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﺧﻮد ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف را
ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ در
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .
ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ
اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،اﺟﺎزه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ،ﺣﻖ ورود و ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﺧﻮد در
ﮐﺸﻮرﻣﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﺮﯾﺪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻮﺷﺎک
ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﺑﺰرﮔﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
ﻧﯿﺰ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﻮﺷﺎک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز در اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻬﻼ اداﻣﻪ داد :ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎر ﻓﺮوش ﭘﻮﺷﺎک در اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﺟﻨﺎﺳﯽ را ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ وﭘﻮﺷﺎک
ﺗﻘﻠﺒﯽای را ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪ اﺻﻠﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ

ﺛﺒﺖ

ﺑﺮﻧﺪ

اﺻﻠﯽ
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ﮐﺸﻮر

ﺑﺎﻋﺚ

ﻣﯽﺷﻮد

آنﻫﺎ

ﺗﺤﺖ

ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از
ورود اﺟﻨﺎس ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﭘﻮﺷﺎﮐﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و آنﻫﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﻨﺪ
و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺪوم ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان ﺟﺪی اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﻀﻮ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﺎزار ﭘﻮﺷﺎک ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
را ﺗﺼﺎﺣﺐ و اﺟﻨﺎس ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و آنﻫﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
ﺑﺎ ورود ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ و در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮان
ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را دارﻧﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ازﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮب اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﺳَﺮ ِ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺟﻨﺎس ﺗﻘﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻼه ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه
اﯾﻦ اﻗﺪام دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎدری ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻬﻼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺖ .ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎرﻫﺎ درﺑﺎره
وﺟﻮد ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق در ﮐﺸﻮر )ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤﯽ
وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( اذﻋﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎدری در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ اﺳﮑﻨﺮﻫﺎی ﻗﻮی و ﺧﻮب ﺑﺮای ﻧﺼﺐ در
ﺑﻨﺎدر وﺟﻮد ﻧﺪارد .
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺮزﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺧﺎﮐﯽ ،ﻫﻮاﯾﯽ و درﯾﺎی دارد ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق
ﮐﺎﻻ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﺎﻋﺚ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻮﺷﺎک داﺧﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺎﮐﯿﺪ رﻫﺒﺮی ﺑﺮﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻮده و اﯾﺸﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ
دارﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎر
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ« را اﺑﻼغ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺑﻼﻏﯿﻪ دوﻟﺖ را ﻣﮑﻠﻒ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن

ﻣﻤﮑﻦ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺣﺎل ﻧﻮﺑﺖ دوﻟﺖﻣﺮدان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ،ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن ﺗﺴﻬﯿﻼت و
ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت
رﻫﺒﺮی را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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