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اﯾﻦ روزﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻪ
اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻧﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آنﻗﺪر
اﺟﻨﺎس ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق وارد ﺑﺎزار ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﺟﻨﺲ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﭼﺎق آنﻫﻢ در ﺻﻨﻮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎک ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ ،اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ »ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺴﺘﺎدن ﭼﺮخ ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد«
را ﻗﻄﻌﺎً ﻫﺰاران ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن در ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪام
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺪ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮم در دوﻟﺖ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
آوردهاﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز در ﺑﺎزار ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﺸﺎن از
ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ و ﻧﺒﻮد ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ورود
ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮه ﭘﯿﺮوزﺑﺨﺖ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ،دﻻﻟﯽ و واﺳﻄﻪﮔﺮی از آﻓﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی
ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺎﭼﺎق ،دﻻﻟﯽ و واﺳﻄﻪﮔﺮی ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ
و دﻻل داﺷﺖ ﺑﺎ اﮐﺮاه ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﻼﻧﯽ دﻻل اﺳﺖ.
وی اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ﯾﮑﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺤﺚ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ
و ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ را رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﮑﻨﻢ رﻗﯿﺐ ﻣﻦ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎزار را از دﺳﺖ ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻋﺪهای ﺧﺎص
ﻣﯽرود و دﺳﺖﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهای ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ،
اﺟﺮای ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﺑﺎ ورود ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را دﭼﺎر

ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺳﺎل  ۹۵ﮐﺸﻒ  ۱۲/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق در
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی داﺷﺘﯿﻢ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و رﻫﺎﯾﯽ از آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﯿﻖ
در ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺤﺚ
ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ :واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻓﺸﺎری ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎک  ،ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﮐﺎﻻﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮم آﺷﮑﺎرا ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آن ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎمﺗﺮ ﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
اﻓﺸﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ،۹۶ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺗﻦ ﻧﻘﺮه ﻗﺎﭼﺎق در
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۴۰۵ﮐﯿﻠﻮ ﻧﻘﺮه
ﻗﺎﭼﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﻓﺮد ﺳﻮدﺟﻮ ﻣﻨﻔﻌﺖ دارد اﻣﺎ
ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ ﺿﺮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت واردات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ
ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺸﮑﻼت
اﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ورود
ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺎدرات و واردات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﺷﺪه اﯾﻦ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮﻃﺮف ﺗﺎ از ﻗﺎﭼﺎق ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :در ﺳﺎل  ۹۲ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر واردات داﺷﺘﯿﻢ و درآﻣﺪ
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﻪ از ﻋﻮارض ورود اﯾﻦ اﺟﻨﺎس درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺣﺪود ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :در ﺳﺎل  ۹۵ارزش واردات ﺑﻪ  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ درآﻣﺪ ﮔﻤﺮک اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  ۱۷ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ  ۳۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻓﺸﺎری در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺖ اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﺑﻄﺎل ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻫﺰار
ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻘﺎط ﺷﺪه
ﺑﻮد را اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻃﺮح ﺳﻮﺧﺖ ،ﺑﺤﺚ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ اﺟﺮا ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺳﺎل  ،۹۲ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۵اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎک در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق آﺳﯿﺐ زﯾﺎدی دﯾﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻮﺷﺎک ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۳۰درﺻﺪی در ﺣﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۰۰درﺻﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ زﯾﺎدی
دﯾﺪهاﻧﺪ و از  ۱۲۰ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﮐﻨﻮن  ۱۱۰ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻓﺸﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻻ از ﻣﺮز ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد
اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﯽآﯾﻨﺪ از ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑﯽ و
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎ وارد و
ﯾﺎ از اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻤﺮک
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻈﺎرت  ۱۰۰درﺻﺪی
را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی رﻓﺘﯿﻢ
و در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺳﺆال ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ روﺷﻨﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺮان ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ورود ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ را در دﻧﯿﺎ دارد و ﻫﻤﯿﻦ دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ از ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد ﺗﻮﺟﯿﻪ

اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای واردات ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﻋﻮارض و ﺗﻌﺮﻓﻪ ورود ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎ رﯾﺴﮏ وارد ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﮔﺮان ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد و ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺻﺮف ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
روﺷﻨﮏ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻌﻠﻮل ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺳﺖ اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻋﺎﻣﻞ،
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ اﺳﺖ و دراﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا
وﻗﺘﯽ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮری آنﻗﺪر ﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺪدرﺻﺪی وارد
ﺷﻮد ،ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای
ﺻﺎدرات ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﺸﻮری ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﻗﺎﭼﺎق ،ﻣﻘﺼﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺪأ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری را ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ.
روﺷﻨﮏ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺪأ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻋﻔﺮان،
ﭘﺴﺘﻪ ،ﻣﻮاد و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎک ،ﻟﻮازمﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﻮدرو و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺻﺎدرات ﺻﻮرت
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد زﯾﺮا ﺑﺎزار داﺧﻞ آنﻗﺪر ﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدراﺗﺶ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮخ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﮐﺎﻻ را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ
ﺗﺎ ﺻﺎدرات ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز در ﮐﺸﻮر ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺎﺷﺪ درواﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﺮخ ارز را در ﮐﺸﻮر ارزان ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﻌﯽ در
ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ دارﯾﻢ ﺗﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ،
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﭼﺎق ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد زﯾﺮا ﮐﺎﻻ را ﺑﺎ
ارز ارزان وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺎزار ﮔﺮان ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺘﺶ ﻗﺎﺑﻞرﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
روﺷﻨﮏ در ﺧﺼﻮص دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ دوﭘﯿﻨﮕﯽ ﻧﺮخ ارز اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
در واﻗﻊ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز آزاد ﻣﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد و در اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۰درﺻﺪ ﺗﻮرم در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻮرم ﻫﯿﭻ اﺛﺮی روی
ارز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدرو ﺳﻤﺒﻞ ﺻﻨﻌﺖ
اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض ورود ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ وﺿﻊ
ﺧﻮدرو اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدرو را ﺻﺎدر
ﺻﺎدر ﮐﺮد.

ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی در داﺧﻞ  ۱۰۰درﺻﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﻋﺪم ﺻﺎدرات
ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﺸﻮری
ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑﻪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻮاﯾﺰ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻧﻌﻤﺖزاده در دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ
و ﺟﺎﯾﺰه ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ را
ﻧﭙﺮداﺧﺖ ،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺎور
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﺪ.
روﺷﻨﮏ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :اﯾﻨﮑﻪ از ﺻﺎدرات ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده و
ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﭘﺲ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده را
ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ در ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه آنﻗﺪر ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ از ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪ
وی اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ :دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی را

ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ،ادﻋﺎ ﮐﺮد ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و در ﻋﻮض ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۶۰درﺻﺪ از آن ﭘﻮلﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :درﺳﺖ اﺳﺖ آن
ﺣﺎﻣﻞﻫﺎ ﮔﺮان ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﯾﺎراﻧﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
دﯾﮕﺮ درﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﯿﭻ
ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪ و روی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ۵۳۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در رﺳﺘﻪ ﭘﻮﺷﺎک در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داده و
اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ  ۱۸۵دﻻر در ﺳﺎل ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻮﺷﺎک
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻬﺎ  ۳۵درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺎک اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺖ.
ﺗﺎزﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻗﻄﺐ ﭘﻮﺷﺎک ﮐﺸﻮر ﻧﺎم ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ۴۱ :
درﺻﺪ ﺳﻮﻏﺎت ﻣﺸﻬﺪ ﭘﻮﺷﺎک اﺳﺖ و زﻋﻔﺮان در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﺎﻻی ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﻗﺮار دارد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل و اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺼﺮفﮔﺮا،
ﻋﻤﻼ ً ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺪون
ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض و ﺗﻌﺮﻓﻪ از ﻣﺒﺎدی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد،
اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ وارداﺗﯽ ﺳﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤﻼ ً دﯾﮕﺮ
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺻﺎدراﺗﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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