
قاچ�اق، زخمي كهنه ب�ر پيكر توليد داخل�ي ايران 
است كه در جامعه به شكل دردي التيام ناپذير مورد 
پذيرش قرار گرفته و همين مس�ئله موجب شده تا 
وعده هاي دولت هاي مختلف ب�راي درمان اين زخم 
نيز جدي گرفته  نشود. حال در شرايطي كه در دولت 
قبل به نوعي س�تاد مركزي مبارزه ب�ا قاچاق كاال و 
ارز به فراموش�ي سپرده ش�ده بود و در دولت جديد 
نيز با وجود برگزاري چند وقت يكبار جلس�ات اين 
ستاد با حضور رئيس جمهور، هنوز به تكليف قانوني 
برگزاري جلس�ه هر دو ماه يكبار عمل نمي ش�ود و 
از طرف ديگر وضعيت سرپرس�ت اين س�تاد كه از 
دولت قبل مشغول به كار اس�ت، در هاله اي از ابهام 
ق�رار دارد، نمي توان دورنماي�ي از مب�ارزه قاطع با 
موضوع قاچ�اق قابل تصور بود. با وج�ود همه اينها، 
حميدرضا دهقاني نيا، سخنگوي ستاد مركزي مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز و مدير كل نظارت بر س�امانه هاي 
الكترونيكي و هوش�مند مقابله با قاچ�اق كاال و ارز 
در گف�ت  و  گويي تفصيلي با »ج�وان« كه بخش اول 
آن در 15 آبان ماه امس�ال منتشر ش�د و بخش دوم 
آن در ادام�ه مي آيد، قائل بر اين اس�ت كه اقدامات 
بسياري در اين ستاد انجام شده يا در حال انجام است. 

آيا اين امكان وج�ود دارد تهديد كولبر يا 
سوخت  بري را كه االن جنس قاچاق وارد 
كشور مي  كند يا از كشور صادر مي  كند، به 

نوعي تبديل به فرصت كنيم؟
صادقانه پاس��خ بدهم بله، شايد بيش��تر از اين هم فكر 
كرديم حتي ب��راي آن راهكار اس��تخراج كرديم و براي 
عملياتي شدن راهكار حتي سراغ بنيادهايي در حاكميت 
رفتيم كه در برخي از موارد دست ياري ما را هم به گرمي 

فشرده اند. 
ولي به نظر مي  رس�د هنوز جذابيت الزم 

براي آن كولبر ايجاد نشده است. 
آيا با ص��رف ايجاد يك فرصت ش��غلي مي  توانيم مقوله 
كولبري را كاًل تمام مي  كنيم؟ فرض را بر اين مي  گيريم 
كه مي  خواهيم كاًل كولبري را از نگاه ش��ما سود دهنده 
كنيم و از نگاه بنده چون كولبري در شأن مردم نيست، 
آن را تمام كنيم؛ حال آيا براي رس��يدن به آن هدف در 
قالب اين پارادايم اقدامي صورت پذيرفته اس��ت؟ عالوه 
بر اقدام، پيگيري  هايي كه منتج به نتيجه بشود نيز مكرر 
انجام شده است، ولي برخي از موارد انجام يكسري از امور 
در حوزه اختيارات ستاد از اين باب نيست كه دستگاهي 
كه بايد به شما كمك كند اصالً عضو ستاد نبوده و برخي 
حتي عضو دستگاه هاي دولت هم نيستند. انجام كارهاي 
بزرگ نشدني نيست، ولي با بوروكراسي اداري و ضوابطي 
كه در حاكميت براي همديگر يا براي دستگاه هاي اجرايي 

در نظر گرفته  ايم، تقريباً نشدني شده است. 
تصور كنيد مي  خواهيم كاًل موضوع كولبري را به لطف 
خداوند حل  و فصل كنيم، يك نگاه س��اده اين است كه 
بگوييم ما براي كولبران يك مقرري در نظر مي  گيريم، 
مثالً در نظر بگيريد من 300 هزار خانوار و 10 هزار كولبر 
دارم، براي 10 هزار كولبر ممكن است مقرري ماهانه 5 يا 
6 ميليون تومان در نظر بگيرم، اين 6 ميليون تومان در ماه 
60 ميليارد تومان مي  شود، من به شما تضمين مي  دهم 
اگر اين 60 ميليارد تومان را تأمين كنيد، مي  توانيم كاري 
كنيم كه كولبري كالً نداشته باشيم، حاال در اجرا به موانع 

قانوني بابت تأمين نشدن اين بودجه مالي مي  رسم. 
با برخي از بنيادهايي كه در اين زمينه تجربه داش��تند، 
حتي براي ايج��اد فرصت هاي ش��غلي صحبت كردم و 
طرح هاي خوب��ي هم آوردند كه مورد پذيرش��مان قرار 
گرفت، جلساتي هم با دستگاه هاي ديگر گذاشتيم، ولي 
صرفاً نه در گام اول و دوم ولي در گام هاي سوم و چهارم 
بابت عملياتي كردن و تأمين مالي به مشكل خورديم؛ 
مي  خواهم عرض كنم مشكل شايد نداشتن اين نقدينگي 

هم نبود مشكل تأمين نقدينگي از مسير قانوني بود. 
نمي تواني�د به ش�كل اليح�ه و مانند آن 

مشكل قانوني را حل كنيد؟
رئيس جمهور همان اوايل استقرار، دستورالعمل 9 ماده اي 
دادند كه ماده يك تا سه آن همين بحث كولبري بود و اين 
بحث پيگيري شد، كار به جايي رسيد كه نيازمند كسب 
امضاي رؤساي محترم قوا ش��د، در ابتداي مطلب شايد 
عزيزان به عنوان رؤس��اي محترم قوه  قضائيه و مجلس 
شوراي اسالمي با يكسري ابهامات در اجراي طرح مواجه 
شدند، مكرر خدمت بزرگواران در مجلس شوراي اسالمي 
و قوه  قضائيه رسيديم و توضيحاتي ارائه شد و نهايتاً نظر 
مساعدي از سوي رئيس  محترم مجلس شوراي اسالمي 
كسب ش��د؛ تالش��ي كه خود آيت  اهلل رئيس��ي در اين 
حوزه داش��تند هم براي هدايت و هم براي نيل به هدف 
واقعاً قابل تقدير و مؤثر بود، ولي نهايت��اً در خصوص به 
اجماع رسيدن با دوستان در قوه  قضائيه به نتيجه غايي 
نرسيديم، االن شايد منتج به اين مسير شده كه به سمت 

اليحه برويم. 
در قبال پرداخت ماهانه 60 ميليارد تومان 

چه چيزي به دست مي  آوريم؟
در طرح بيان مي  كند با تزريق نقدينگي و تأمين فرصت 
ش��غلي، به مرور زمان اين افرادي را كه به عنوان كولبر 
فعاليت مي  كنند، جذب محي��ط كاري جديد مي  كنيم 
كه ممكن اس��ت يكي از مصداق هاي آن ش��هرك هاي 
صنعتي در ايالم، كردستان و كرمانشاه باشد و اين طرح 
در يك بازه زماني سه ساله و پنج ساله موضوع كولبري را 

ان  شاءاهلل مرتفع مي  كند. 
روش حل مس�ئله در مورد س�وخت  برها 

چگونه است؟
اي��ن مس��ئله جزئيات��ي دارد ك��ه ش��ايد نيازمن��د 

سياستگذاري هاي كالن و دقيق تر باشد، ممكن است من 
به عنوان حاكميت و در قالب دولت يكسري طرح هاي 
اس��تخراج فرآورده هاي نفت��ي  و گازي انج��ام دهم كه 
وقتي با پيمانكار خودم به قرارداد مي  رس��م، هر ليتر را 
هزارو50تومان بفروشم، آن هم در شرايطي كه پيمانكار 
من فاصله دكلي كه دارد در آن كار مي  كند تا مرز كشور 
مجاور از طريق دريا، 10 دقيقه باشد يا 20 دقيقه اي به 
آن طرف مرز برس��د و اين هزارو50 توم��ان را 30 هزار 
تومان بفروشد، شايد سود در اين پيمانكاري كه من به آن 
اطمينان دارم، در اين باشد كه هزارو50 تومان را از من 
بگيرد و 30 هزار تومان بفروشد و پروژه من را هم به نحوي 

تأمين كند و كارش را انجام دهد. 
حاال سراغ يك مقوله ديگر مي  روم، ممكن است من به 
صياد خودم سوخت به قيمت 3 هزار تومان يا 300تومان 
بدهم، او براي صيادي ب��ه آب م��ي  رود و برمي  گردد و 
براي خودش به ش��كل خيلي خام مثاًل 20 كيلو صيد 
ماهي مي  آورد، ولي ش��ما اگر بخواهيد اي��ن صيدها را 
شناسه  گذاري كنيد، مي  بينيد يك صيد است كه فقط 

توسط افراد متفاوتي ارائه شده است. 
مي خواهم اي��ن نتيجه را بگي��رم كه مقابله ب��ا قاچاق 
س��وخت هر روش آن راه حل جدايي دارد، ممكن است 
س��هل الوصول ترين روش حل مس��ئله افزايش قيمت 
فرآورده باشد ولي به نظر من مناسب ترين گزينه قطعاً 
نيس��ت، اجراي راه حل ه��اي متفاوت چ��ون با زندگي 
مخاطبين ما درگير مي  شود بايد بسيار دقيق و سنجيده 
باش��د، من يك مثال در پروژه هاي ملي زدم و يك مثال 
هم در مورد بزرگواراني كه براي قوت روزانه خود تالش 

مي  كنند، ببينيد چقدر سطح كار با هم متفاوت است. 
بله پايين بودن قيمت اين فرآورده در مقايسه با كشورهای 
همجوار منجر مي  شود كه شايد با 30 دقيقه يا يك ساعت 
قايقراني، با يك عبور از مرز خش��كي تا م��رز همجوار، 
20دقيقه موتور سواري، يك ساعت راندن زامياد يا نيسان 
آبي به 10 برابر سود برسد، ولي عرض من اين است كه 
راه  حل هاي اين مسئله با موضوع كولبري، براساس حوزه 
جغرافيايي خودش و همينطور كساني كه در آن حوزه 

نقش ايفا مي  كنند، خيلي متفاوت است. 
ولي آن فردي كه در تهران نشس��ته هم پيش خود فكر 
مي  كند مبلغي از پول بيت  المال كه قرار بود صادرات شود 
مثاًل بنزين شده و در زيرساخت هاي شهري هزينه شود 
و با آن مترو تكميل شود يا اتوبوس درون  شهري تأمين 
ش��ود، االن دارد به شكلي قاچاق مي  ش��ود و كاري هم 

انجام نمي  شود. 
حاكميت مي  گويد من بايد ببين��م به چه بهايي امنيت 
اين منطقه را با خدش��ه روبه رو كنم، چون ممكن است 
س��وخت بر جلوي من اي��ن كار را انجام ده��د و ممكن 
است برود در خفا اين كار را انجام دهد؛ خب يكسري از 
طرح ها هم در گذشته و هم در حال حاضر انجام شده، من 
مي  گويم كه تأمين امني��ت جغرافيايي يك بها و تأمين 

مالي آن خانواده يك بهاي ديگر دارد. 
ممكن است من در مركز كشور بنشينم و همين فرمايش 
شما را داشته باش��م كه اگر اين س��وخت قاچاق نشده  
صادرات ش��ود و ارز حاصل از ص��ادرات بازگردد قاعدتاً 
موجب پيشرفت كشور مي  شود، ولي سؤالم را از ديد آن 
بنده خداي در مرز نشسته بپرسيم كه چه مقدار از اين 
سوخت در سمت من س��رمايه  گذاري شده و مي  شود؟ 
بعد اينكه من هم س��همي دارم و ش��ايد اتفاقاً در محل 
زندگي من دارد برخي از استخراج ها هم انجام مي  شود، 
آيا به ميزان استخراج در اين محل سرمايه  گذاري براي 
ايجاد فرصت هاي ش��غلي پايدار انجام شده است. براي 
همين است كه اين س��ؤال را حاكميت مي  پرسد كه به 
چه بهايي. واقعيت مطلب اين است كه اين هزينه درآمد، 
يك راه حل س��اده ندارد، هر چند س��هل الوصول ترين 
راه  حل ممكن اس��ت افزايش قيمت فرآورده باشد، ولي 

دقيق ترين نيست. 
قباًل اين روش را تجربه كردي�م، آيا براي 

حاكميت خيلي هزينه داشت؟
بله تاريخچه اي كه در دو، سه سال گذشته ساخته شد، 
هزينه داشت؛ شايد طرحي  نو در نظر دولت بود و هست 

كه در انداخته شود براي اينكه اين موضوع را حل كند و 
اين هزينه فايده را به شكل ايجاد يك سيستم الكترونيكي 

در نظر بگيرد. 
ما در ابتداي دولت هم با يكسري از طرح ها مواجه شديم 
كه مثاًل بازارگاه هايي براي فروش اين سوخت به وجود 
بيايد يا مثاًل دولت اين س��وخت را بخرد و به يك قيمت 
ديگري به خود اينها بفروش��د، طرح هاي متفاوتي روي 
ميز اس��ت، ولي براي اينكه بتوانيم انتخاب مناس��بي 
داشته باشيم، منوط به اين است كه به ثبات و پايداري هم 

در تصميم گيري و هم در اجرا رسيده باشيم. 
اين قاچاقي كه انجام مي  ش�ود، تبديل به 
حجم زيادي ريال خواهد شد، رئيس جمهور 
انسداد منابع مالي قاچاق را از وظايف شما 
اعالم كرده بودند، چه كاري در اين خصوص 

انجام شده است؟
در حوزه مقابله و پيشگيري از قاچاق يك بال آن تأمين 
مالي كاالي قاچاق توس��ط قاچاقچي اس��ت و به ديگر 
دستگاه  هايي كه همكار ما هستند برمي  گردد و واقعاً در 
اين يكساله داريم با همديگر به خوبي همكاري مي  كنيم؛ 
دوستان وزارت اقتصاد سامانه اي را كه ما در حوزه تكاليف 
مبارزه با پولش��ويي نوشتم، بررس��ي كردند، آن را از ما 
 FIU تحويل گرفتند و قرار هم شده كه حسابي در مركز
آن را پيش ببرند؛ هم در مقوله مقابله با قاچاق و هم مبارزه 
با پولشويي، دولت به جد ايستاده و االن دارد كار مي  كند؛ 
االن حساب هاي حقيقي و حقوقي دارد از هم جدا مي  شود 

و بانك مركزي در اين زمينه ورود كرده است. 
دس��تورالعمل ضوابط اختصاصي فلزات گران  بها هم در 
جلسه 134 اعضاي ستاد به تاريخ 1401/04/30 ابالغ 
شد، براس��اس ضوابط ابالغي كه با همكاري دستگاه ها 
و با محوريت س��تاد تهيه شد هر دس��تگاهي از جمله 
بانك مركزي وظيفه دارد در خصوص مسكوكات، سكه 
طال، هم در ضرب ها و قطع ه��ا و هم در طرح ها مختلف 
از 1401/07/26 يكس��ري از كارها را انجام دهد، اما آيا 

انجام داده است. 
آيا در مقوله رد گ��م كردن براي تأمي��ن مالي قاچاق يا 
تروريسم نمي  توان  به خوبي از سكه استفاده كرد، معلوم 
است كه مي  توان، پس به عنوان ستاد بايد رفت به دنبال 
دستورالعملي براي شفاف ش��دن خريد، فروش، تأمين 
و نقل  وانتقال فل��زات گران  بها و گوهرس��نگ ها كه در 
آورديم، زيرساخت آن را هم بايد پيگيري مي  كرديم در 
سامانه هاي الكترونيكي ايجاد كرديم و اين سامانه براي 
فعاليت كاماًل آماده است، براساس ابالغ رئيس  محترم 
جمهور كه جزو مصوبات 134 اعضاي ستاد بوده است، 
بانك مركزي يا وزارت صمت هم يكسري وظيفه در اين 
خصوص داشته اند مثاًل وزارت صمت بايد سامانه جامع 
تجارت خود را به روز  رساني مي  كرده كه پيگيري كرديم 
و وظيفه بنده در حوزه نظارت برسامانه ها بوده كه دوستان 
انجام دادند، حاال از بانك مركزي هم پيگير هستيم كه 
صرافان بايد بيايند در اين حوزه كار كنند، موجودي خود 

را اعالم كنند. 
من به عنوان مردم بايد بدانم كه اگر سراغ خريد و فروش 

سكه رفتم بايد يك فرم واحدي را تحويل بگيرم و سكه هم 
بايد به سمت متحدالشكل شدن برود، نه اينكه اگر من به 
عنوان يك فعال اقتصادي در اين حوزه امروز قد علم كردم 
خود بيايم براي خودم يك بسته  بندي جديد راه  بيندازم، 
حاال چي توي آن گذاشته  ام؟ مگر من مردم مي  توانم ببرم 
اين را زير ذره  بين و آزمايش كنم؟ خب اعتماد مي  كنم؛ 
اكنون آمده  ايم براس��اس اين ضوابط گفته  ايم كه به چه 

نحوي و چگونه وظيفه هركسي چيست. 
اگر ب��راي مقابله با تأمي��ن مالي قاچاق س��تاد بايد كار 
مي  كرده حتي در ريزكاري ها هم برنامه ريزي كرده است، 
زيرساخت و سامانه را ايجاد كرده است، از بانك مركزي 
نيز پيگيري كرده است كه بايد 1401/07/26 اين كار 
را انجام مي  دادي و گزارش آن را هم خدمت دستگاه ها 
ارسال كرده و يك جلسه هماهنگي هم گذاشته است. 
ان  شاءاهلل دوس��تان هم هرچند با كندي ولي شروع به 
انجام دادن اين كار كرده اند.  براس��اس قانون جديد كه 
در بهمن سال 1400 ابالغ شد ما بايد آيين  نامه اي را به 
منظور تشخيص ايراني يا خارجي بودن كاالي مكشوفه 
استخراج مي  كرديم كه با همكاري دستگاه ها استخراج 
شد، از سمت رئيس  محترم جمهور ارائه، مصوب و ابالغ 
ش��د.  مي  خواهم عرض كنم كه زيرساخت هاي قانوني، 
زيرساخت هاي فني و سامانه اي ديگر مثل سابق نيست، 
همه مهياس��ت، االن در حال مطالبه از دس��تگاه هاي 
عضو هم 10 دس��تگاه كاش��ف ماده 36 قانون و هم سه 
دستگاه ضابط هستيم، اين زيرس��اخت ها ايجاد شده، 
دستور العمل ها هم شفاف، تهيه، مصوب و ابالغ شده است، 

من ديگر بهانه اي براي انجام ندادن كار ندارم. 
اين س�امانه ها  چه زمانی به معناي واقعي 
كلمه عمليات�ي خواهند ش�د و هر چند 
مفروض اين است كه در آن زمان طبيعتًا 
قاچاق در كش�ور تمام نمي  شود، ولي چه 
زمانی ميزان قاچاق قابل قبول مي  شود يا 

به حد نرم جهاني مي  رسد؟
ما اكنون سامانه عملياتي نشده اي نداريم، سامانه جامع 
تجارت دارد كار مي  كند، ارتباط آن با گمرك برقرار شده، 
اين تبادل اطالعات بيش از دو ماه است كه اتفاق افتاده و 
همينطور هم در حال رشد است. سامانه هاي اصلي ستاد 
در زمينه مبارزه با قاچاق همگي فعال هستند، حال آيا 
اگر اين سامانه صددرصد شود، مقوله قاچاق كاماًل محو 
مي  شود خير، پس اين نقش سامانه چيست؟ نقش اين 
سامانه ها شفاف كننده اين روند در حوزه كالن تجارت 
است، برخي از اين سامانه ها در قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز تعريف شده اند و مشخص هستند، ولي برخي از آنها 
در قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم نيستند، حتي شايد 
ستاد در اين حوزه وظيفه نظارت و هماهنگي هم ندارد، 
مثل سامانه مؤديان يا سامانه پايانه هاي فروشگاهي اگر 
ما كاالها را شناسه دار كرديم و من مزاحم يك فروشنده 
بزرگواري براي خريد يك كااليي ش��دم، مگر نبايد اين 
كاال قابل رصد باشد؟ اگر زيرساخت سمت ما آماده است، 
سمت دوستان هم بايد آماده باشد و اين سامانه مؤديان، 
سامانه هاي فروشگاهي و ديگر س��امانه ها در اين حوزه 

وقتي با هم هماهنگ شوند و به اين منظومه كالن سامانه 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز بپيوندند ما مي  توانيم بگوييم 

قدم بسيار بزرگ و مؤثري برداشته ايم. 
يك زماني به ما مي  گفتند س��امانه هاي مقابله با قاچاق 
انجام نشده است، ولي االن به ضرس قاطع عرض مي  كنيم 
كه سامانه هاي حوزه مقابله با قاچاق كاال و ارز نزديك به 
70 درصد پيش��رفت عملياتي و اجرايي دارد و حتي در 
حوزه تبادل كار مي  كند، اين موضوع به لحظه قابل رصد 
است نه به دقيقه يا به ساعت البته اگر سامانه هاي مقابله 
با قاچاق تكميل شود مقوله قاچاق محو نمي  شود و اين 

تصور غلط است. 
در شرايطي كه ما سامانه عملياتي نشده ديگری نداريم 
و نيازمند اين هستيم كه س��امانه هاي قوانين ديگر نيز 
خودشان را به ما برسانند. مس��ئله بعدي اين است كه 
بعضي از كاالها در حوزه مقابله با قاچاق و پيش��گيري 
از قاچاق هستند كه حتي به واسطه سامانه اي و شفاف 
ش��دن روند هم جلوي خريد و فروش ناميم��ون آنها را 
نمي  توانيد بگيرد؛ شما يكسري كاالها را داريد كه به اسم 
خارجي توليد و فروخته مي  شوند. مردم ما هم اين كاال را 
خريداري مي  كنند، ولي براي آنها استعالم اصالت اهميتي 
ندارد، مثاًل من پوشاكي را مي  خرم كه ممكن است كنار 
گوش من در يك شهرك صنعتي توليد شده باشد و كاال 
واقعاً قاچاق نيست، برند آن هم يك  برند خارجي تقلبي 
اس��ت كه به اس��م جنس خارجي فروخته مي  شود. ما 
تمامي كاالهايي كه بايد به اسم جنس خارجي وارد شوند، 
شناس��ه  دار كرديم، واردات پوشاك خارجي هم ممنوع 
شده است، ولي مردم ما برايشان صرفه ندارد كه بيايند 
استعالم صحت اين كاال را بگيرند و صرفاً در حوزه تحقيق، 

موضوع منوط به بازرسي سطح عرضه مي  شود. 
حاال آيا اين زير ساخت در س��طح عرضه ايجاد شده كه 
اگر بازرس مراجع��ه كرد بتواند وظيفه خ��ود را محقق 
كند؟ همين االن در گوش��ي همراه خود سامانه جامع 
تجارت را بزنيد اپليكيشن آن را نصب كنيد، شناسه كاال 
را مي  توانيد در حوزه لوازم خانگي، دخانيات، پوش��اك، 
تلفن همراه  و دارو اصالت  سنجي كنيد، شما هيچ دارويي 
نمي  توانيد از داروخانه بگيريد و بگوييد من مي  خواهم 
اصالتش را بسنجم، ولي ابزار آن را ندارم، االن همه مردم 
ابزار آن را دارند، شما با نصب سامانه TTAC كه سامانه 
تحت گوشي همراه آن نيز فراهم شده هر داروي وارداتي 
يا موارد توليد داخل را استعالم كنيد و حتي االن ما داريم 
آن را به تجهيزات پزشكي، لوازم آرايشي بهداشتي، لوازم 
آشاميدني، غذا و ديگر موارد سالمت محور به شكل كالن 

گسترش مي  دهيم و مي  توانيد اصالت كاال را بسنجيد. 
12/5 ميلي�ارد دالر ب�رآورد قبلي قاچاق 
بوده، ح�دوداً 16ميلي�ون دالر هم ميزان 
كشفياتي بوده كه طي پنج ماه انجام شده، 
فرموديد كه همه سامانه ها فعال هستند و 
تا 70 درصد هم در حال انجام كار هستند. 
اين س�امانه هاي 70 درصدي قرار اس�ت 
70درص�د 12/5 ميلي�ارد دالر را كش�ف 
كند يا 7 درصد آن را، كاًل قرار اس�ت اين 
س�امانه ها چه مقدار از اين 12/5 ميليارد 

دالر را كشف كنند؟
ممكن اس��ت به نظر بيايد كه يك ارتباطي بين ميزان 
اكتش��اف و ميزان ب��رآورد به نظر برس��د، ول��ي اصاًل 
ش��اخص هاي آنها با هم متفاوت اس��ت، هي��چ رابطه 
مستقيمي بين آنها وجود ندارد، اينكه ما عرض مي  كنيم 
صرفاً در سامانه يكپارچه مديريت بازرسي ما در پنج ماهه 
اول 5 هزار ميليارد ريال كشفيات كاالي قاچاق داشتيم 
به اين معنا نيست كه از آن 12/5 ميليارد دالر شما 5 هزار 
ميليارد ريال كش��فيات انجام داديد، آن 12/5 براساس 
همان چيزي كه قانون نامگذاري كرده، برآورد اس��ت. 
آن چيزي كه من عرض كردم واقعيت بود، پرونده دارد، 
مستندات دارد و مي  رود براي رسيدگي ولي برآورد حجم 
قاچاق بر اساس يكي از روش هاي علمي موجود شكاف 

بين عرضه و تقاضا را محاسبه كرده اند. 
برآوردي كه ما داريم مطرح مي  كنيم، متأسفانه به روز 
نيست و به روز شده آن چند ماه پيش انجام شده و خدمت 
رئيس جمهور ارسال شده كه بايد براي ارائه ارسال كنند 
و ان  شاءاهلل انجام مي  شود، ولي اين برآورد متعلق به سال 
98 است، ولي حجمي كه بنده ارائه دادم براي بازه زماني 

پنج ماهه اول امسال است. 
خيلي از بزرگواران چون ش��ايد نگاه خيلي دقيقي هم 
نداشته باشند، مي  گويند آقا 0/5 درصد كشف شده است، 
من مي  گويم باشد كسي كه نمي  خواهد جلوي اين حرف 
را بگيرد، ولي نگوييم چون 0/5 درصد آن كش��ف شده 
مقابله يا پيشگيري مؤثر نبوده اس��ت. من مي  گويم اگر 
مقابله و پيشگيري مؤثر نبوده است، چرا ما در خيلي از 
كاالهاي قاچ��اق االن ديگر موضوعي به ن��ام قاچاق آن 

كاال را نداريم؟
مثالً كدام كاال؟

مثل تلفن همراه، االن ديگر موضوع قاچاق تلفن همراه 
موضوعيت ندارد، حاال كنار اين واقعيت من حرف رسمي 
س��خنگوي گمرك آقاي لطيفي را ع��رض مي  كنم كه 
گفتند گوشي همراه 4 ميليارد 162 ميليون دالر واردات 
رسمي آن در ابتداي امسال بوده براساس ارزش، رشد 71 
درصدي نسبت به سال قبل داشته است. اين يك كاال با 4 
ميليارد و 162 ميليون دالر براي مردم و حاكميت مهم تر 
اس��ت يا ذرت، گندم يا دانه هاي روغني؟ من مي  گويم 
ذرت، گندم يا دانه هاي روغني با قوت مردم كار دارد، ولي 
واردات رسمي تلفن همراه با اينكه شايد ارز 4هزارو200 
گندم و دانه هاي روغني را نمي  گرفته، واردات رس��مي 
بيشتري داشته است، حاال اين را در كنار آن 0/5 درصد 

اثرگذاري كجا بايد ببينم. 

چاره کولبري جذب کولبران به شهرک های صنعتی است
گفت  و  گوی»جوان« با سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز

دهقاني  نيا: با تزريق نقدينگي و تأمين فرصت شغلي، به مرور زمان اين افرادي را كه به عنوان كولبر فعاليت مي  كنند، جذب محيط كاري جديد مي  كنيم كه ممكن است يكي از 
مصداق هاي آن شهرك هاي صنعتي در ايالم، كردستان و كرمانشاه باشد و اين طرح در يك بازه زماني سه ساله و پنج ساله موضوع كولبري را ان شاءاهلل مرتفع مي  كند 

سجاد آذری
  گفت  وگو

حسین سروقامت

نبض بحران دارو
 در دست شرکت هاي توليد و پخش

ريش�ه هاي بحران دارويي اخير را شايد بايد بيش�تر از هر چيزي 
در عملك�رد ش�ركت هاي توليد و پخ�ش دارو جس�ت وجو كرد. 
ش�ركت هايي با احت�كار دارو و م�واد اوليه و توق�ف توليد تالش 
كردند قيمت دارو را باال ببرند و سود و منافع خود را تضمين كنند. 
 از سوي ديگر شركت هاي پخش دارو هم با سوء استفاده از شرايط موجود و در 
بحران كمياب و حتي ناياب شدن داروهايي همچون سرم يا آنتي بيوتيك ها 
از اين آب گل آلود براي خودشان ماهي گرفتند و به شرطي به داروخانه ها 
سرم و آنتي بيوتيك مي فروختند كه داروهاي ديگري را كه روي دستشان 
باد كرده هم به آنها بفروشند. درست شبيه همان كاري كه سوپر ماركتي ها 
هنگام كمبود يا ناياب شدن روغن يا ش��كر و كاالهايي از اين دست انجام 
مي دهند و فروش اين كاالها را به خريد كاالهايي همچون رب، تن ماهي و 
خالصه كاالهايي كه خريدار كمتري دارند، مشروط مي كنند. با اين تفاوت 
كه اينجا پاي سالمت و حتي گاهي مرگ و زندگي افراد در ميان است و اين 
فروش سبدي يا مش��روط دارو مي تواند براي نظام سالمت چالش برانگيز 
باش��د.  جالب اينجاس��ت كه بيش از 60 درصد داروي كش��ور ما توسط 
شركت هاي وابس��ته به ارگان هاي نيمه دولتي يا عمومي تأمين مي شود. 
بيش از دوسوم داروي كشور توسط شركت هاي پخش همين بخش توزيع 
مي شود و 60 درصد داروي كش��ور از نظر ارزش، در 500 داروخانه كشور 

توزيع مي شود كه عمده اين داروخانه ها هم دولتي هستند. 
حاال رئيس سازمان غذا و دارو براي مديريت بازار دارويي كشور، در ابالغيه اي 
به تمامي شركت هاي پخش دارو تأكيد كرده است، فروش دارو با استفاده 
از روش هاي غير متعارف از قبيل ايجاد س��بد دارويي )ف��روش داروهاي 
سهميه اي و خاص در قبال خريد ساير داروها( و با روش هايي كه منجر به 
ايجاد هر نوع تبعيض بين داروخانه ها در زمينه دريافت داروهاي مورد نياز 
آنها شود، ممنوع است.  در متن اين ابالغيه آمده است: » با توجه به گزارشات 
دريافتي از معاونت هاي غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور 
و برخي نهادهاي نظارتي مبني بر سبد فروشي، نقد فروشي و توقف فروش 
دارو توسط برخي شركت هاي پخش، به اطالع مي رساند مستند به ماده 29 
قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني و بند 4 ماده 8 آيين نامه 
تأسيس و فعاليت شركت هاي پخش فرآورده هاي سالمت محور كه اشعار 
مي دارد »فروش دارو با استفاده از روش هاي غير متعارف از قبيل ايجاد سبد 
دارويي )فروش داروهاي س��هميه اي و خاص در قبال خريد ساير داروها( 
يا روش هايي كه منجر به ايجاد هر نوع تبعيض بين داروخانه ها در زمينه 
دريافت داروهاي مورد نياز آنها شود، ممنوع است« و عطف به بند 6 ماده9 
آيين نامه مذكور، از آنجا كه توقف فروش و عدم توزيع موجودي داروها به 
عنوان كاالي استراتژيك و مايحتاج عمومي به رغم وجود مجوزهاي الزم 
تخلف محسوب می شود و موجب اختالل در زنجيره تأمين دارو مي گردد، 
به اطالع مي رساند در صورت مشاهده يا دريافت گزارش مستند مبني بر 
هرگونه تخلف در خصوص موارد فوق، مراتب از طريق مراجع قضايي پيگيري 

و اقدام قانوني الزم صورت خواهد گرفت.«
بديهي است اگر اين تدبير زودتر از اين و با نخستين گزارش تخلفاتي از اين 
قبيل صورت مي گرفت، بحران دارويي در كشور به جايي نمي رسيد كه براي 
تأمين داروهاي س��اده اي همچون آنتي بيوتيك ها دست به دامن واردات 
ش��ويم يا مردم براي پيدا كردن يك شربت استامينوفن يا سرماخوردگي 
سردرگم شوند. حلقه مفقوده چنين پديده هايي نظارت و برخورد با متخلفان 
است كه موجب مي شود شركت هاي داروسازي نبض بازار دارويي كشور را 
در دست بگيرند و آن را روي انگشت بچرخانند. اين اقدام سازمان غذا و دارو 
اما شايسته تقدير است به شرطي كه با عمل همراه شود و شركت هاي پخش 
حس كنند نمي توانند از اجراي قانون شانه خالي كنند، حتي اگر خودشان 

عضوي از بدنه دولت باشند!

نهج البالغ�ه تابل�وي بي نظي�ري اس�ت ك�ه »انس�ان« را به 
شگرف ترين وجه معرفي مي كند!

درخشش هاي او، بالندگي هاي او و سرانجام تنگناهاي او.      
. . . در مي�ان تنگناه�ا فقر غوغ�ا مي كند. ت�ار و پ�ود آدمي را 

ازهم گسيخته، همه چيز او را به باد مي دهد. 
اميرالبيان به فرزن�دش محمد حنفيه مي گويد م�ن از ناداري 
بر تو مي ترس�م. از آن به خدا پناه ببر. فقر موجب نقصان دين، 

پريشاني عقل و تحقير مردم است!
فقر از دين مي كاهد، چ�ون روح را عاصي و س�ركش مي كند. 
دهش�ت عقل را مي افزايد، چون از مدار تعادل و توازن خارج 
مي ش�ود. س�رزنش مردم را برمي انگيزد، چون عزت آدمي را 

هدف مي گيرد. 
دولتمردان! اگر از جامعه فقرزدايي نكني�د، با مردماني طرف 

هستيد كه يا بر مدار افراطند، يا تفريط!
. . . و از چنين مردماني هر چه بگويي، برمي آيد!
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   شهروند – تهران: بعد از احتكار آنتي بيوتيك در داروخانه ها 
براي گران كردن، بعد از ورود دولت براي حل اين مشكل و واردات 
مواد اوليه، داروخانه ها در يك اقدام هماهنگ داروهاي آنتي بيوتيكي 
را چندين برابر قيمت به مردم مي فروشند، به طور مثال يك ورق 
آموكسي س��يلين 500 در داروخانه ه��ا 24 ه��زار تومان فروخته 
مي شود. وزارت بهداشت هم مواد اوليه را وارد و هم گراني را به مردم 
تحميل كرد، دقيقاً همان چيزي كه توليدكنندگان و داروخانه ها 
مدنظرشان بود، اتفاق افتاد، اين وس��ط مردم ماندند با گراني هاي 
دارو كه مثل برخي اقالم ديگر در بازار ركورد گراني ش��ان شكسته 
شد. اين مش��كل فقط در سوءمديريت هس��ت.  در اين شرايط كه 
مردم در مضيقه هستند گراني دارو مشكالت زيادي را براي مردم 
و خانواده هايي كه بيمارانشان دائم در حال مصرف دارو هستند، به 

شدت تحت تأثير قرار مي دهد. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 0۹1۹0۹6۸530 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

زهرا چیذري 


