رواﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ
ارزان ﻓﺮوﺷﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﺟﺬاب ﺗﺮ ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ و ﺳﻮﺧﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ روز ارز،

ﻧﻔﻊ ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺎﭼﺎق اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ،در ﻣﺎه ﻫﺎ و روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﺒﺮﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻗﺎﭼﺎق ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﻮﺧﺖ و ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻨﯿﺪه و ﻫﺮ روز ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺸﻔﯿﺎت اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻠﺴﻪای درﺑﺎره
وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارش درﺑﺎره ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ

ﺑﻮدم .ﺣﺎﺿﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎره ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﮔﻔﺘﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن
آنﻫﺎ ﯾﮏ رواﯾﺖ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات آن را ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد.

ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮان ﭘﺮﺳﯿﺪ »ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪﺷﺪه – ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﺗﺮﮐﯿﻪای
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن … ﺗﻬﺮان ،ارزانﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ آن در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟« و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﺼﺪﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ از اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﺎزار ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ آن
ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد دارد .ﻫﺮ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ 700 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﭘﻮل و ﺑﯿﻦ  500ﺗﺎ  600ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺳﻮﺧﺖ ،ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﻪ اﯾﺮان ،آن را ﺑﻪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و اﻟﺒﺴﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺣﺘﻤﺎً
ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ( 700 .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻻی ﺗﺮﮐﯿﻪای ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻌﻨﯽ  350ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﺧﺖ در اﯾﺮان را در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ  350ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﮐﺎﻻی
ﺗﺮﮐﯿﻪای را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻻ در ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ
زﻣﺎن ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎز و ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ )و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺖ ارﺗﺒﺎط
ﻧﺪارد( .ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﭘﻮل در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
واردات ﮐﺎﻻ ،ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻘﺪان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﻮل را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن
رد ﭘﻮل ،در ﮐﻨﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻮﺧﺖ در اﯾﺮان و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺛﺮوتﻫﺎ و ﻫﻢ زﻣﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ و ﺑﺮﯾﺪن ﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ رﻗﻢ اﻋﻼم ﺷﺪه درﺧﺼﻮص  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻨﺰﯾﻦ در روز درﺳﺖ و ﺳﻮد ﻗﺎﭼﺎق ﻫﺮ
ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻓﻘﻂ  4000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی روزاﻧﻪ  80ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻨﺰﯾﻦ و
ﻣﻌﺎدل ) 29200ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ( ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن )ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﺳﻮد
ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻌﺎدل ﺧﺴﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﯿﻼب ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
وارد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺖ ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺎ را ﺳﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی در ﻗﺎﻟﺐ
ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ارزان اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺳﻮﺧﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ،ارزان ﺷﺪه اﺳﺖ ،وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺖ ﻓﻘﻂ ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ
ﻣﯽرود و ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪای از ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،واردات ،ﻧﺎﺑﻮدی ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ و ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺤﺮک ﻧﺎﺑﻮدی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ .ﭘﻮل ﻓﺮاوان ﺣﺎﺻﻞ از آن ﭘﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪای ﺑﮕﺬارد ،ﻓﺴﺎد ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﻮی دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﺮزﻫﺎ ،ﻟﺰوم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﻮل ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر از
ﻣﺮزﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻ ،ﺳﻮﺧﺖ ،ارز ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی از ﮐﺸﻮر
ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺮب اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

