ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ آﻗﺎی وزﯾﺮ ﺑﺮای واردات
ﻣﯿﺰ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﭘﺰﺷﮑﯽ
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از واردات ﺑﺮﺧﯽ
اﻗﻼم ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺿﺮوری ﮐﻪ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده
ﺷﺪه ،از ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی واردات ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ،
اﻗﺪام ﺑﻪ ورادات ﻣﯿﺰ ،ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ داد.
ﻋﻠﯽ ﻣﻮﯾﺪی در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش دﺷﻤﻦ ﺑﺮای
ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺎﭼﺎق در ﮐﺸﻮرﻣﺎن در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﺧﻮد در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی اﺧﯿﺮ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز ﺳﺘﻮن
ﭘﻨﺠﻢ دﺷﻤﻦ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
* اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
دﻗﯿﻖ
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
آﻣﺎرﻫﺎ و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﺨﻠﻔﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺸﻮش ﮐﺮدن ذﻫﻦ ﻣﺮدم در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻫﻨﻮز در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در  3-2ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﻗﺎﺑﺖ
و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮﺧﯽ
از اﻓﺮاد ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای در
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺸﺎن ،ﻏﯿﺮآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ
ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آرام ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻣﻨﯿﺖ
رواﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﯿﻢ و از اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
در ﺟﻬﺘﯽ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻮﯾﺪی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻧﺒﻮده و اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ و ﺻﺒﺮ ،ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪن ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ،از اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻣﺮدم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﺧﻼق
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺤﺮز ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ
ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای
در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟
وی اداﻣﻪ داد :واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی زﯾﺎدی
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺮز ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎﻋﺚ
رواﻧﯽ و روﺣﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ
ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ.

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ
آنﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﯾﺠﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ آن

* ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﻫﻨﻮز ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه /ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮم ادﻋﺎ
درﺳﺖ اﺳﺖ
ﻣﻮﯾﺪی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﺧﺼﻮص ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ 6000
ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق وارد ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  2000دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﯾﮑﯽ از
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﺧﺼﻮص ﻫﮏ ﺳﺎﯾﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﮔﻔﺖ:
ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل از ﻧﻈـﺮ ﻓﻨـﯽ ﺣﻔـﺮهای وﺟـﻮد داﺷﺘـﻪ و ﻋـﺪهای از آن
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و
ﯾﺎ ﭼﻪ اﻓﺮادی اﯾﻦ اﻗﺪام را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه،
ﺣﺘﻤﺎً اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.
* ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز از ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی /ﭼﺮا
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻤﺪاﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؟
وی در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق
ﮐﺎﻻ و ارز در ﺳﺎل  97ﮔﻔﺖ :روﯾﮑﺮد ﻣﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
و ﺑﺮای اﻣﺴﺎل  10ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻮﯾﺪی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﻮﺛﺮ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺟﺮای ﻃﺮح
رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﮏ اﻗﺪام ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ

ﺑﻮد ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ رﻗﻢ ﺧﻮرد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺛﺮ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎً در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﻗﺺ در ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی از ﺟﻤﻠﻪ واردات
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﮐﺜﯿﺮاﻟﺴﻔﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﺷﻮﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺴﺎﻓﺮ،
ﺻﺪﻫﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﭼﻤﺪاﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻢ
اﻋﻼم ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ،ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺣﺪود 50
درﺻﺪ اﻗﺪاﻣﺎت در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  700ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻟﺒﺘﻪ
ﻗﻄﻌﺎً اﻓﺮادی ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ
ردهﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
ﻓﺮاﯾﻨـﺪ را ﺑـﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻗﻄﻌـﺎً ﻣـﺎ از ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻣﻄﻠﻊ

ﻫﺴﺘﯿﻢ

و

ﺗﺬﮐﺮات

ﻻزم

را

ﻧﯿﺰ

ﺑﻪ

آﻧﻬﺎ

دادهاﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﻓﻖ دﻫﻨﺪ.
* ﺗﺸﮑﯿﻞ  400ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﭼﺎق ارز ﺑﺎ ارزش  250ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﻣﻮﯾﺪی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آراﯾﺶ ﺳﺘﺎد
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺧﯿﺮ ارزی و ﺑﺎ
دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ :در  3ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  400ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﭼﺎق
ارز در ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ارزش اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  250ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی وﯾﮋه در ﺳﺘﺎد
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ
از  2ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﮑﻨﺎس از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی از ﻣﯿﺎن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،ﺣﺪود  15ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻬﻢ
ارزی ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ
اﺳﺖ.
* واﮐﻨـﺶ ﺳـﺘﺎد ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﻗﺎﭼـﺎق ﮐـﺎﻻ و ارز ﺑـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر ﻟﯿﺴـﺖ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارزﺑﮕﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ درﺑﺎره ورود اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ
ﻣﺎﺟﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای واردات
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﺪهاﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ،ﺑﺎ ﭼﻪ
ﻗﯿﻤﺘﯽ وارد ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد و وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ورود ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻮﺛﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺮﺧﯽ
از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻓﺰود:
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﻘﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﭽﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻧﺒﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﺨﻠﻒ را
از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﯾﻢ.
ﻣﻮﯾﺪی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال دﯾﮕﺮی در ﺧﺼﻮص ﭼﺮاﯾﯽ اراﺋﻪ اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐـﺖﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و ﻓﺮوش ارز دوﻟﺘﯽ در ﺑﺎزار آزاد ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺪه ارز اراﺋﻪ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻮاﻟﻪای ﺑﻮده وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ و دﺳﺘﯽ و
ﺳﻠﯿﻘﻪای ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ
اداﻣﻪ دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و
ﺳﻠﯿﻘﻪای ،ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ.
* ﺗﺬﮐﺮ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺑﺮای واردات ﻣﯿﺰ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ
وی در اداﻣﻪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در
واردات ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻫﺪف و ﺿﺮوری ﮐﻪ ﺑﺮای
آنﻫﺎ ارز دوﻟﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ واردات
ﺧﻮدرو ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ارز و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ورود ﮐﺮده و ﺑﺎ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻫﻢ ﺗﻌﺎرف ﻧﺪارﯾﻢ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺨﻠﻔﺎت را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد واردات ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ و
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﻃﻼع دوﻟﺖ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪهاﯾﻢ.

