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ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ
اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۹۳ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮس
ﮐﻪ
ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﻗﺎﭼﺎق ﺳﯿﮕﺎر
را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدن ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﺮان ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
واردات ﺳﯿﮕﺎر ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻣﻀﺎی ﭘﺮوﺗﮑﻞ رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ،
ﺗﺠﺎرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه
و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ  ۲۷ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ آن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ در
ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
از ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ.
ﭘﺮوﺗﮑﻞ رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﺗﺠﺎرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
دﺧﺎﻧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ  ۲۷ﮐﺸﻮر
دﻧﯿﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪد  ۴۰ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﺟﺮا ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارد .اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ
اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری
دﯾﮕﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻬﺰاد وﻟﯽزاده – ﻣﺴﺌﻮل دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوﺗﮑﻞ رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۹۴ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ ﺷﺪن در
آن ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻈﺎم رﻫﮕﯿﺮی و ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر
در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ،ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺼﺮف ﻗﺎﺑﻞ رﻫﮕﯿﺮی و ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ
اﮔﺮ از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﻠﻮی ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ را در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺰاﻣﺎت دﯾﮕﺮی
ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻃﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﻣﺮاودات ﻗﻀﺎﯾﯽ اﮔﺮ ﺟﺮﻣﯽ در ﮐﺸﻮری اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ آن را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ
و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻗﺎﭼﺎق را رﺻﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ وﻟـﯽزاده ،اﯾـﻦ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿﺮ  ۲۷ﻋﻀـﻮ در ﺳـﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارد ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ  ۴۰ﻋﻀﻮ ﺑﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن
اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ را اﻣﻀﺎ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺎ را ﻫﻨﻮز ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﮕﯿﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﺗﺎ رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻮل دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در
ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﻗﺎﭼﺎق در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﻖ رای
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﯿﺰان ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺼﻮﻻت
دﺧﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ اﮔﺮ از ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
دﯾﮕﺮی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺷﻮد ،اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را رﻫﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،دوﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
رﺳﯿﺪه اﻗﺪاﻣﺎت وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای رﺻﺪ و
رﻫﮕﯿﺮی دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺮﻧﺪی ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ،ﺗﻌﻬﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن اﮔﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺸﻒ ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ  ۳۳ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ارزش آن ﺑﺮﻧﺪ را ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺮﺳﻮد ﺻﻨﻌﺖ
دﺧﺎﻧﯿﺎت را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدن اﯾﺮان در ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺻﻨﻌﺖ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ را زﯾﺎد ﮐﻨﺪ و

ﺗﺠﺎر ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ واردات را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
]]ad_2
Source link

