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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺑﻬﺮام ﺷﻬﺮﯾﺎری ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﭘﻮﺷﺎک در ﺟﻤﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮﺷﺎک اﯾﺮاﻧﯽ ،از آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز از  ۱۰دی
ﻣﺎه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎک ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎرﺟﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده؛ اﻣﺎ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺻﻨﺎف و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎد وارد ﺷﺪ ،ﻃﺮح ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮﻗﻒ
اﺳﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﻘﺮر
ﺷﺪه ﺗﺎ از  ۲۲دی ﻣﺎه ﻣﺠﺪد اﺟﺮای آن آﻏﺎز ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎک ﻗﺎﭼﺎق در ﺳﻄﺢ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﺑﻪ

دﻟﯿﻞ ﻻﺑﯽﻫﺎی ﻗﻮی و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ روز ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﻮﺷﺎک اﯾﺮان،
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان و رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف
ﺗﻬﺮان ،از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎک ﻗﺎﭼﺎق در ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﯾﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ
ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن در اﯾﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﻧﺪ در ﺣﻮزه ﭘﻮﺷﺎک ﮐﺎﻣﻼ ً ﻗﻮل ﻣﯽ
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزار را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮﺷﺎک
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
واردات ﭘﻮﺷﺎک وﺟﻮد دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر واردات رﺳﻤﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺒﺎدی
ﺑﻮده ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻤﺎق ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺮﺧﯽ آدرس ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﻣﺎ از ﻣﻌﺎون ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺠﺪد
آﻏﺎز ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و
آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮی در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻃﺮح ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد؛ اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻃﺮح روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺻﺮﯾﺢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻗﺎﭼﺎق
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺷﻬﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺘﻤﺎع  ۱۰۰ﻧﻔﺮی ﮐﻪ از آن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ دو ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ را وارد ﮐﺮده و ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ .درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﻤﻊ
را ﻫﻢ داده اﯾﻢ و ﮐﺎر ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﯾﺎری ﮔﻔﺖ :ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻃﺮح ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﺗﻬـﺮان ﺑـﺰرگ ،ﻣـﺪﯾﺮ ﮐـﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿـﺮی ﺗﻌـﺰﯾﺮات ،ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار،
اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺣﺘﯽ دادﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼ م
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺎ از ﭘﻮﺷﺎک اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻧﺪارﯾﻢ .از  ۲۲دی ﻣﺎه ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دور ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ

ﭘﻮﺷﺎک ﻗﺎﭼﺎق آﻏﺎز ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎی ﮐﺎر آﺋﯿﻢ و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آب
از آﺳﯿﺎب اﻓﺘﺎد ﻣﺠﺪد ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺳﺘﺎد
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز اﻃﻼع دﻫﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮﺷﺎک
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺠﺪد اﺟﺮای ﻃﺮح را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎی ﮐﺎر ﺑﻮده و از
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮﺷﺎک داﺧﻠﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻮﺷﺎک
ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
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