ﺧﻮدروﻫـﺎی دﭘـﻮ ﺷـﺪه در ﮔﻤـﺮک ۱۰
ﻫﺰار ﺷﺎﮐﯽ دارد
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک اﻋﻼم ﮐﺮد :از  ۱۳ﻫﺰار
ﺧﻮدرو دﭘﻮ ﺷﺪه در ﮔﻤﺮک  ۲۰۰۰ﺧﻮدرو در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺼﺪاق ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﻬﺪی ﻣﯿﺮ اﺷﺮﻓﯽ اﻣﺮوز )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ( در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮی
درﺑﺎره ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻋﻤﺪه اﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۱۳ﻫﺰار ﺧﻮدرو در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۲۰۰۰ﺧﻮدرو در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻗﺮار ﺷﺪه  ۱۱ﻫﺰار ﺧﻮدروی دﯾﮕﺮ )زﯾﺮ  ۲۰۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ( ﻫﻢ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﻢ آذرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت وارد ﺷﺪه و ﻗﺒﺾ ﮔﻤﺮک
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﻮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی دﭘﻮ ﺷﺪه در ﮔﻤﺮک ۱۰
ﻫـﺰار ﺷـﺎﮐﯽ دارد ،اداﻣـﻪ داد :ﻃﺒـﻖ ﺑﺮآوردﻫـﺎ ،ارزش اﯾـﻦ ﺗﻌـﺪاد
ﺧﻮدروﻫﺎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺮﺧﯿﺺ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک
اﺑﻼغ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ،ﺧﻮدروﻫﺎی
ﮐﻤﺘﺮی ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯿﺮاﺷﺮﻓﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﺸﻮﻧﺪ،
ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
او ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﻣﺎﻧﻊ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ
ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮدروﻫﺎی دﭘﻮ ﺷﺪه در ﮔﻤﺮک ،ﺗﻮﺳﻂ دو
ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎ و ﻏﯿﺮ از آﻧﻬﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪوداً ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر واردات ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ دارﯾﻢ و  ۲۵ﻗﻠﻢ
اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﺪارد.

وی اﻓـﺰود :در  ۱۰ﻣـﺎﻫﻪ اﻣﺴـﺎل  ۳۶.۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺻـﺎدرات و ۳۵.۶
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر واردات داﺷﺘﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ وارد ﺷﺪه
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ و  ۲۵ﻗﻠﻢ اﺻﻠﯽ وارداﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮ اﺷﺮﻓﯽ ،ﺣﺪوداً در ﻣﺎه ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر واردات ﮐﺎﻻی
اﺳﺎﺳﯽ دارﯾﻢ و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و اﻋﻼم ﮐﻤﺒﻮد در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺎﯾﻌﺎت
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ درﺑﺎره ﻋﻠﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﻤﺮک در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای
ﻣﺎده ﯾﺎزده ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدرات و واردات در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﻮد را داﯾﺮ ﮐﺮد و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر را آزاد اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺸﮑﯿﮏ وارد ﮐﺮد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد و اﺳﺘﺪﻻل آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻗﺾ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﭘﻮل
ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﺮ اﺷﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ ارز
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭼﻮن
ﮐﻪ ﺑﺪون اﻣﺘﺤﺎن ارز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺿﺎﻓﻪای را
ﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
او در اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺪود
ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
وارد و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ  ۱۳۳۹ﻗﻠﻢ
ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واردات آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﻢ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮ اﺷﺮﻓﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ
در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺒﺎدی ﮔﻤﺮک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ  ۱۳۳۹ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ ﻣﻤﻨﻮع
اﻋﻼم ﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ در
ﺳﺎل  ۹۴ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد

اﺷﮑﺎل اداره ﻣﻘﺮرات ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۸۸درﺻﺪی واردات ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﯿﺮ اﺷﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ واردات ﮔﻮﺷﺖ دام ﺳﺒﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ ،از اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۸۸درﺻﺪی واردات ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺒﮏ ﮔﺮم در ۹
ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﺎﭼﺎق دو ﻣﯿﻠﯿﻮن
رأس دام از ﮐﺸﻮر و از ﻣﺒﺎدی ﮔﻤﺮﮐﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﮔﻔﺖ :اﺳﺎﺳﺎً
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رأس دام ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
آﻧﻬﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﺷﻮد ،ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺣﺠﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ
ﻫﻤﯿﻦ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن رأس ﻗﺎﭼﺎق دام ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ،
واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺖ ،ﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ! در
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺄﯾﻮس ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ آن ﺻﻒ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
او در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻤﺮک ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺠﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺻﺎدر
ﮐﺮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎر روز ﻗﺒﻞ ﺻﺎدر
ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻫﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪای
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﺮ اﺷﺮﻓﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺎﻣﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ،دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ۲۰
درﺻﺪ از ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص ﺻﺎدر ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﮔﻤﺮک ﻧﻤﯽداﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از آن ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮدای آن روز ﺻﺪﻫﺎ
ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺟﻠﻮی ﮔﻤﺮک ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار ﺻﺎدرات ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﻪ ﮔﻤﺮک.
ﺗﺨﻠﻒ  ۳۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎردی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت  LGو ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه اﻟﻒ  ،۲از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﺧﺒﺮ از ﺗﺨﻠﻒ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ال ﮐﯽ و
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ داد و ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه دو اﻟﻒ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻪ
ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻢ وارد ﺷﻮد ،ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺎﻻی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻤﺮک ﺑﺎ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه دو اﻟﻒ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮔﻤﺮک
ﻧﯿﺴﺖ و در ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﺣﺎﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮاﺷﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻫﺸﯽ در واردات
اﻋﻼم ﮐﺮد :واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ  ۹ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﮐﻤﺘﺮ
واردات در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﺗﻔﺎق رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ،
ﺣﺪود  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ و در

 ۱۱۷ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﻂ ﺳﺒﺰ ﮔﻤﺮک
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و
ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ارزی ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ
ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺮک در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺶ از ۱۱۷
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪی را در ردﯾﻒ ﻣﻤﯿﺰی ﻗﺮار داد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ
اراﺋﻪ ﮐﺮد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از
ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺒﺰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﺑﺮای ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ در
ﮔﻤﺮک ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ
ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﺎﺳﺪ
ﻣﯿﺮ اﺷﺮﻓﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻏﯿﺮ
ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺠﺎرت را ﻏﯿﺮ
ﺷﻔﺎف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد ﯾﺎ
ﻣﺪارک ﯾﺎ دﯾﺮ رﺳﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮب ﮐﺎﻻ
ﻫﻢ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺴﺎد را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﺶ واردات ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ
ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ در ﮔﻤﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد اﻋﻼم

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺨﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺑﯿﺮون از ﮔﻤﺮک
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﭼﺎق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺒﺎدی رﺳﻤﯽ وارد ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻤﺮک در ﺣﻮزه دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻤﺮک در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ،رواﻧﮕﺮدانﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻫﺎ در دﻧﯿﺎ رﺗﺒﻪ اول را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده
اﺳﺖ.

