واردات ﮐﻮﻟﺮﮔﺎزی و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮودﺗﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮودﺗﯽ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی و
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮودﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺒﺮ داد .ﻣﻮﺿﻮع واردات اﯾﻦ ﻧﻮع
ﮐﺎﻻﻫﺎ ،در ﻃﯽ دو ﻣﺎه اﺧﯿﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮات ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ واردات
اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻗﻼم ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﺧﯿﺮا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ

ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه و آﺧﺮﯾﻦ
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﺒﺮ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آن زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮودﺗﯽ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﮔﺮمﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺗﻐﺮات دﻣﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻮﻟﺮﮔﺎزی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار دارد؟

»ﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎﻟﯽ« رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮودﺗﯽ ،ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ،ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ

و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ را ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و اﻇﻬﺎر دارد ﮐﻪ رﺷﺪ ﻧﺮخ ارز در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﺣﺲ ﺷﻮد:

»ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واردات ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ واردات در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮادی ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آن
ﺣﻮزه را دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻻﻟﯽ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ واردات ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد
ﺧﺒﺮه ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد از اﺟﺎره ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ«.
ﺟﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎزار در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻓﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز در ﺑﻬﺎر ﮐﻤﺒﻮدی را
اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اداﻣﻪ اﯾﻦ راه را ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﭼﻨﺪان ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .او
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽ ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی اﺷﺎره ﮐﺮده و اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق را

ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﮐﺎرت ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

»ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻈﺮی« ﻓﻌﺎل ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ واردات ﮐﻮﻟﺮﮔﺎزی در
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ
دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ درﺳﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﻣﯽرود:

»ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮐﺪ ﮐﺎﻻی  84151010ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮودﺗﯽ و
ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز و ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎدی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻋﻤﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ راه واردات ﻗﺎﭼﺎق را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺪون ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزار وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ اﯾﻦ اﺟﻨﺎس ﻫﻢ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ

ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﺟﻨﺎس ﻓﻌﻠﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد«.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺑﯿﺶ از  1300ﮐﺎﻻ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﻪای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ زﻋﻢ او اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﭼﺎق ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

»ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺮدادﻣﺎه اﺳﺖ و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ از زﻣﺎن اوج ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه وﻟﯽ ﮔﺮﻣﺎی اﻣﺴﺎل ﮐﻤﯽ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺎزار را ﺗﻐﺮ داده
و ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ«.
ﻧﻈﺮی ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺖ» :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ارﺟﺤﯿﺖ دارد و ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﺧﻮدﻣﺎن از اﯾﻦ اﺟﻨﺎس ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

